
 

   
  

 
 

 

 

 

 
 
 

  

  

   

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
   
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

-TAUעמלות -  תעריפוןגילוי נאות ו- 
)להלן "כרטיס האשראי") TAUלאומי קארד  לכרטיס האשראירפות הצט

רת מחזיק כרטיסהצה
גברים כאחד תקף לנשים ולהטופס מנוסח בלשון זכר אך הוא  
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דמי כרטיס 
מדמימלא  לפטור זכאים לבדבקארד  לאומי על-ידי שהונפק האשראי כרטיס עליב

של טבה ההחדשה.  להודעה עדועדון, מוככרטיס  משמש הכרטיס עוד כל הכרטיס 
עדון. למועמית ללקוח וכל עוד הוא שייך פטור מדמי הכרטיס, כאמור, היא חד-פ

דף.עמלות שמעבר לתעריפון העמלות מופיע בפירוט ה
לשיקול  בהתאם לפעם מפעם להשתנות עשויות סכומן ו/או עמלותשהלי  ידוע 

תה של לאומי קארד, בהודעה מראש ובכפוף לדין. דע

עזריאלי עדון לקוחות מולטי מו
עזריאלי.עדון מולטי ידוע לי, שהכרטיס ישמש גם ככרטיס מו

וכרטיס עזריאלי מולטי עדוןמוכחבר  רפותלהצטתי הסכמאת  מביע שאני לי ידוע 
עמומטשיקום  אחד גוף כל ו/או עזריאלי מולטי עדוןמוככרטיס  גם ישמש האשראי 

עזריאלי.עדון מולטי עליי כל החובות והזכויות של חבר מובמקומו וחלות  ו/או 
אשראי בכרטיס תיבהחזקמותנית  עזריאלי מולטי עדוןבמושהחברות  לי ידוע 

שהיא יבהסמכל  עזריאלי, מולטי עדוןלמותייך אשלא  שאם לי, ידוע כן בתוקף. 
אהיה שלא מסכים, ואני לי ידוע .TAUקארד  לאומי עדוןבמוגם  תיחברותבוטל  

כולל  האשראי, כרטיס של עלבפוהחזקה  בלא עזריאלי, עדוןמוטבות להזכאי  
במקרים של אבדן הכרטיס. 

עזריאליעדון מולטי טבות מוה
המובחרות וברשתות  בחנויות הנחה 10%כ-עד  מעניקה עזריאלי, מולטי עדוןבמוהחברות  

חנותכל  עם לפעם מפעם שיהיה כפי בסיכום תלוי ההנחה שיעור כאשר עזריאלי, קניוני קבוצתב
החנויות שרשימת  לי ידוע עזריאלי. עדוןבמותפות המשתסונול  דלק תחנותבשונות  טבותהגם  וכן 

שיעור כולל  לפעם מפעם להשתנות עשויה עדוןהמולחברי  הנחות המעניקות הדלק תחנותו
תחנת דלק סונול.טבות וההנחות שמקנה הכרטיס בכל חנות והה

מפורט כאמור, הנחות, המעניקות הדלק תחנותוהחנויות  עזריאלי, קניוני אודות מידע 
לי ידוע www.azrieli.com.בכתובת  עזריאלי קניוני קבוצת של האינטרנט באתר 

רתבחבהנחות  עטלמהחיוב,  עמדבמניתנות  תפות,המשתהרשתות  שמעניקות שההנחות 
הנחות  כפל שיש לי, ידוע כן הקנייה. עמדבמניתנים  אשר חודשיים, עיםמבצובע"מ  סונול 

רת סונול(. עים של לאומי קארד וחבמבצעט למעים )מבצו

רסוםרת מידע, שיווק ופהעב
תי לחברוהנוגע  מידע כל רסיטה(יבהאונ)כולל  עמהמטוממי  מנכס קבללקארד,  ללאומי מאשר אני 
מידעלנכס  למסורולכרטיס ושלי(  אישיים ופרטים תיתמונאת  )כולל TAUקארד לאומי  עדוןבמו

רךלצובעבורי  כרטיס להנפיק לכםשלסירוב  או להסכמה בנוגע מידע רק, לא אך כולל, כנ"ל, 
תקשרות ההלפרטי  באשר זו את זו דכןעלרשאיות  ונכס קארד שלאומי לי ידוע כן עדון.המוניהול  

דכן עלרשאית  נכס וכי וכיו"ב, דוא"ל כתובת לפון,טכתובת,  כולל מהן, למי תירשמסשלי  דכנייםעה
לה. רסיטה בכל איבאת האונ

לחוד(ו)ביחד  לנכס ו/או קארד ללאומי ומאשר מסכים אני הבקשה, בגוף תייתימובכפוף לח
באמצעות וכן ישיר, בדיוור כולל רסומיפחומר  לי לשלוח רהבמטתיי, אודובמידע  תמשלהש

ו/או להפקסימיבאמצעות  ו/או SMSהודעות  באמצעות ו/או האלקטרוני, הדואר ו/או הדואר 
ואפיון  פילוח לאחר וכולל אחר, רתתקשועי אמצבכל  ו/או אוטומטי חיוג רכתמעבאמצעות 

גלי הצריכה שלי והשימוש בכרטיס.של הר
מאת כאמור, רסומיםפאו  הודעות קבלתבמעוניין  אהיה לא שאם לי ידוע 

רשאי אהיה עיל(,להנזכרים  עיםמהאמצביותר  או )באחד קארד לאומי 
להלן:  המפורטות רכיםדהמן  באחת עת, בכל קארד ללאומי להודיע 

03-6178888; לפוןבט 5126015, ברק, בני 11, גוריון בן רחוב תב,בכ
service@leumi-card.co.il.בדואר אלקטרוני  

)באחדנכס  מאת כאמור, רסומיםפאו  הודעות קבלתבמעוניין  אהיה לא שאם לי ידוע 
באחתעת,  בכל זאת להן להודיע רשאי אהיה עיל(,להנזכרים  עיםמהאמצביותר  או

רה,הסבמחלקת  ת"א רסיטתיבאונשל  הסטודנטים דתאגותב, בכלהלן: שרכים דהמן  
א'-ה'בימים  03-6407681, לפוןבט 6997801, יב-יפו,אבתל  רסיטה,יבהאונקריית  

.service@tau-club.co.il או בדואר אלקטרוני 9:00-18:00בין השעות  
אורה לחבשלי  קודמת הודעה כל ומחליפה במקום באה הנ"ל תישהסכמלי,  ידוע 

שיווקיים חומרים  קבלתלשלי  קודמים סירובים כולל זה, בעניין רסיטהיבלאונאו  לנכס 
רסומיים. ופ

בתוקף ישראלי אשראי כרטיס עלבשהוא  מי רק עדוןלמורף להצטזכאי 
כרטיס רףלצניתן  לא חדש. קארד לאומי אשראי כרטיס הנפקת בעת ורק 

קארד  לאומי עדוןלמורף להצטזכאים  כן, עדון.למוקיים  קארד לאומי אשראי 
TAU לה:האנשים הא

יב אבתל  רסיטתיבבאונללימודים  שנרשם עמדמוו/או  סטודנט 
כולל גמלאיה, ו/או רסיטה,יבהאונעובד  ו/או בוגר ו/או )רסיטה"יב)"האונ
בית  גמלאי ו/או עובדי וכן )זוטרו/או  )בכיר רסיטהיבהאונשל  גלסאיש  

יב אבתל  רסיטתיבאונשל  הסטודנטים דתאגוהספורט,  רכזמתפוצות, ה
וחברות רמות סטאר-טאו, סטודנט, אקסטרא ), הסטודנטים"דת )"אגו

להלן, כנציגת תהרדגלבין נכס, כהנוספות כפי שיוסכם בין לאומי קארד  
של בני-זוג עטלמלה, אכל  של בני-זוגם ובין )הזכאים")"הגופים  עדוןהמו

עדון.למורף להצטאוכלוסיית הסטודנטים, הזכאים  
הוצע והוא קארד לאומי רתחבשל  Visaתג ממוהוא  האשראי שכרטיס לי, ידוע 

סטודנטיאליים כספים ניהול – נכס עם קארד לאומי של להפעומשיתוף  כחלק לי 
 TAUקארד  לאומי עדוןומורסיטה יבוהאונהסטודנטים  דתאגוכנציגת  בע"מ 

אשראי. כרטיס של והחובות הזכויות כל חלות האשראי כרטיס על "(.נכס)"
אשראי כרטיסי הנפקת בעניין קארד, ללאומי נכס בין לההפעושיתוף  על 

וכפי  בהמשך כמפורט מיוחדות הוראות חלות ,TAUקארד  לאומי עדוןמולחברי  
לפעם.דכנו מפעם עתשי

ליצורוכדו',  שהיא יבהסמכל  הושחת / נגנב / אבד הכרטיס שאם יבתחימאני  
אינה קארד  שלאומי לי, ידוע כן, הכרטיס. חסימת רךלצוקארד  לאומי עם קשר 

ולשיקול רה לאישוכפופה  ושהנפקתו חדש כרטיס לי להנפיק להאבמקרים  יבתחי
עדי.תה הבלדע

קארד, לאומי תי,תמונאת  הנושא כרטיס לי שיונפק שאבקש שככל לי, ידוע 
ו/או תמונההלאיכות  אחראיות אינן ונכס רסיטהיבהאונהסטודנטים,  דתאגו

קארד לאומי את תשמש תמונהשהמסכים  ואני לי ידוע כן תה.להתאמ
כרטיס  לבדמ ), שיונפקו)ככל  על-שמי נוספים אשראי כרטיסי בהנפקת 

עדון. המו

רפותמתנת ההצט
זכאי  אני לבד,בגל סו/או  זוטר גלסו/או  סטודנט אני ואם כרטיס עלשכבלי,  ידוע 

להלן: רפות כמפורט קבל מתנות הצטל
ולחניונים לחניה ,celloparkבאפליקציית  לשימוש ש"ח 100

לתאריך עד אפשרית מבצעלרפות ההצטזה.  בשירות תפיםהמשת
.1 

3עד  או 31.7.2017לתאריך  עד בתוקף מבצעוה 31.7.2017, 
ניתנת  טבהההמביניהם.  המאוחר רפות,ההצטעד ממוחודשים  

על-ידי המנוי לפון הנייד שנמסרלמימוש אך ורק באמצעות מספר הט
למסור באחריותך מספרו. את מסר המנוי אשר רכבהכלי  גיןבורק  
לאחר או מבצעהבתום  טבה.ההקבלת  לשם הנכונים הפרטים את 

או  לבן בכחול חניה עלתהפשל  רהמקבכל  טבה,ההמלוא  מימוש 
 .celloparkשבונו הפרטי של המנוי ב-יב חחניה בחניונים, יחוי

או 
GiftCard עד אפשרית מבצעלרפות ההצט ₪.100עד  בשווי .2
ב"חוק רתודגכהחיוב  כרטיס אינו זה כרטיס 31.10.2017. לתאריך 
אבדן/גין בכספי  החזר יינתן לא 1986. - תשמ"והחיוב",  כרטיסי 

גבלותלמלתנאים  בהתאם עלויתופיכובד  הכרטיס יבה/אי-שימוש.גנ ו
תי נפרד ממנו. פרטים נוספיםעים באתר "נופשונית", כחלק בלהמופי

.club.tau.ac.ilבאתר:  
זכאי אהיה ושלא לבדבעמית חד–פהיא  רפותההצטטבת שהלי  ידוע 

נוסף  אשראי כרטיס תידבעלי  יונפק אם )גם רפותהצטמתנת  לעוד 
עדון(. רת המובמסג

ולאומי קארד TAUעדון לאומי קארד טבות מוה
הכרטיס עלת להפובכפוף  האשראי כרטיס לי שיונפק שככל מסכים, ואני לי ידוע 

לאומיובאתר  רפותההצטעלון בכמפורט  טבותהיקנה  הכרטיס יבציה()אקט
הניתנות קבועות  הנחות כולל לפעם, מפעם דכנועתשיכפי  עדוןהמוו/או  קארד 

תפים.המשתעסק התי בברכישות  ביצוע בעת הכרטיס של החודשי החיוב עמדבמ
יבה שהיא,, מכל סTAUעדון לאומי קארד במותי לבטל את חברוידוע לי, שאם אבקש  

עדון. טבות המויבוטל כרטיס האשראי ויונפק לי כרטיס חדש, אשר אינו מקנה את ה

אם  ממנו. לגרוע ולא האשראי לכרטיס בקשר רפותההצטבהסכם  האמור על להוסיף בא עיללהאמור  שכל לי וידוע עיללהאמור  לכל מסכים אני
במסמך זה.  עיל סותר את הוראות ההסכם, יחולו ההוראות המפורטותהאמור ל

עמלות מעבר לדף תעריפון ➥ראה

http://#
http://#
http://#


 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

על-ידי לאומי קארד לכרטיסי אשראי שהונפקו עמלות  וןתעריפ
 2017 בנובמבר 1בתוקף החל מ-
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הערות תעריף ללקוח להעמשם ה עיף ס
ראשון חיוב החולף. החודש בעבור חודש מדי במלואה גביתנלה עמה

הראשון החודש גיןבבכרטיס.  להפעוביצוע  לאחר יבוצע ההנפקה לאחר 
הראשונה. לה הפעובוצעה  בו בחודש עדלמוקשר  בלא לה,עמהמלוא  תשולם 

 Freeלכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה

 ש"ח 12.90
לכרטיס

לכרטיסי אשראי ויזה ומאסטרקארד, כולל
 Cashלאומי קארד 

דמי־ 
כרטיס

מוצדקת. לא  שההכחשה מצאה קארד לאומי בהם במקרים רק גבהתילהעמה
 Freeלכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה

ש"ח 15.00 עסקהטיפול בהכחשה לא מוצדקת של  תים שירו
מיוחדים

קארד. לאומי  של באפליקציה או האינטרנט באתר בביצוע הנחה 50%
 Freeלכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה

לבקשה ש"ח 40.00 עסקאות דם / מיידי של פירעון מוק

קארד. לאומי  של באפליקציה או האינטרנט באתר בביצוע הנחה 50%
 Freeלכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה

ש"ח 30.00 לה( גיהנפקת כרטיס חליפי )הנפקה ר

ש"ח Free 50.00לכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה הנפקת כרטיס חליפי )הנפקה מיידית בארץ( 
לפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / ד )1(
במט"ח.עסקאות ומשיכות מזומן על כל התעריף זה יחול  )2(

לפי תבוצע שקלי שבוןלחהמקורי  עסקההטבע ממרה המרה: המאופן  
רכות לאומי קארד.במעעסקה יבוד העשער יציג הידוע בעת  

טבע ממויזה:  בכרטיסי רה,המתבוצע  ישראל בבנק יציג שער קיים שלא ככל 
אינטרנשיונל, ויזה על-ידי קבעהנשער  לפי רה"באלדולר  המקורי, עסקהה

רכות לאומי קארד.במעעסקה יבוד העלפי שער יציג הידוע בעת  ולשקל
קבעהנשער  לפי לאירו, המקורי, עסקההטבע מממאסטרקארד:  בכרטיסי 

יבוד עבעת  הידוע יציג שער לפי ולשקל, אינטרנשיונל, מאסטרקארד על-ידי 
רכות לאומי קארד במעעסקה ה

במט"ח 1( עסקאות/משיכות מזומן ) 3.00% )2( תים שירו
במט"ח 

עסקה היבוד עבעת  הידוע היציג השער על-פי בש"ח יבתחוילה עמה
רכות לאומי קארד במע

לפן באמצעות כרטיס טבע חוץ מחרכישת מ 6.00 $
אשראי 

במענה הקולי. פטור בביצוע באתר האינטרנט או
ש"ח  3- האינטרנט באמצעות שלא דיוור-Freeקארד  לאומי לכרטיסי 

ש"ח 11.00 במאגר  דפסה של מסמכים, המצוייםהפקה/ה
לבקשת הלקוחשב, הממוח מידע 

במקרים רק  גבהתילהעמהעסקה,  הכחשת קבעשובר  הזמנת של רהבמק
תה מוצדקת. בהם לאומי קארד מצאה שההכחשה לא היי

 Freeלכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה

ש"ח 15.00 איתור מסמכים 

ש"ח 7.68 שבון לטובת הבנקלחיוב חהחזר שיק/הרשאה  תים שירו
ש"ח 5.00נוספים תשלומים על פיגור בהודעות 

ש"ח 145.00 רך־דין תב התראה של עומכ
קארד  בלאומי לנהוג בהתאם לחו"ל חליפיאשראי  כרטיס שליחת

ולאפשרויות המשלוח. 
עלות הנפקת הכרטיס. לה כוללת את עמה
 .Freeלכרטיס אשראי מסוג לאומי קארד  תקפה לה אינהעמה
עסקה היבוד עבעת  הידוע היציג השער על־פי בש"ח יבתחולה עמה

רכות לאומי קארדבמע

$ 50.00 לחו"ל משלוח כרטיס אשראי חליפי 

 ש"ח. 1,000על  עמודלה המקסימאלי יעמתשלום ה
להודעה חדשהעד  תינתן טבההה

 ש"ח 1,000 מינימום 1%
 ש"ח 5,000מקסימום 

טיפול באשראי ובביטחונות - הלוואות שאינן 
 ש"ח 100,000על לדיור וניכיון שיקים - מ

המשכונותרשם  אצל רישום רתאגגין בשלישי  צד הוצאת תתווסף זו להעמל ש"ח 107.00 רשם אצל  הבנקאי גידהתאנציג  על־ידי שעבודים רישום
לבקשה ש"ח Cash 40.00קארד  לאומי ,Freeקארד  לאומי מסוג: אשראי לכרטיסי תקפה אינה להעמה דם של אשראי פירעון מוק

ש"ח 5.00 רה בערוץ ישיר העב

קבעעינה בהוראת הנחה בט 50% ש"ח 4.00 עינהדמי ט עינת ט
כרטיסים 

טבות.להלפטורים ו/או  רבות בכל הנוגעעליהן, לתעריפיהן והתנאים החלים  עמלות,לאומי קארד רשאית לשנות בכל עת את ה
על כל כרטיסי לאומי קארד. תעריפון זה הוא כללי וחל 

זה.תעריפון בהאמור  על גברתטבה להו/או  לפטור הזכאות רת,אחיבה סמכל  ו/או מסוים עדוןלמוכרטיסך  שיוך בשל עמלות,מלפטורים  ו/או טבותלהזכאי/ת  את/ה בהם במקרים כן, פי על אף 
בשקלים עסקאותובחו"ל  מזומנים משיכות כולל בכרטיס, תבוצענהשחוץ  טבעבמעסקאות  גיןבהחיוב  עסקי, זהב/זהב ויזה או בינלאומי ויזה מסוג Multiכרטיס  לי יונפק שאם לי, ידוע 

החודשי.החיוב  עדבמוולא מיידי  באופן יבנהתחו "(,מט"חחיובי "להלן )בישראל  טבע־חוץבמתבוצענה שעסקאות  וכן בחו"ל שבומושמקום  עסקבבית־באינטרנט  עסקאות ו/או בחו"ל 
יבית.בתוספת חיוב ברעד החיוב החודשי למודחו לבקש שחיובי מט"ח יילפנות ללאומי קארד ואם ארצה, אוכל  

לבקש וקארד  ללאומי לפנות אוכל ארצה, אם יבית.ברחיוב  בלא החודשי החיוב עדלמודחו יימט"ח  חיובי פלטינה, ויזה או מאסטרקארד מסוג יהיה לי שיונפק הכרטיס אם 
יבו באופן מיידי.שחיובי מט"ח יחו

עילות בערוצים ישירים לפטבות עמלות - התעריפי  
לביצוע באמצעות ערוצים ישירים*תעריף ללקוח  תעריף ללקוח

באמצעות פקיד להעמשם ה עיף ס
במענה טלפוני ממוחשב באפליקציה סלולרית באתר האינטרנט 

------ לבקשה ש"ח 20 לבקשה ש"ח 20 לבקשה ש"ח 40.00 עסקאותדם / מיידי של פירעון מוק תים שירו
מיוחדים 

------ ש"ח 15 ש"ח 15 ש"ח 30.00 לה( גיהנפקת כרטיס חליפי )הנפקה ר

להעמפטור מ ------ להעמפטור מ ש"ח 11.00 במאגר  דפסה של מסמכים, המצוייםהפקה/ה
לבקשת הלקוחשב, הממוח

מידע 

*פעולות בלא ממשק ישיר עם נציג שירות 


