
שלום,
החל מ- 1.8.18 יחול שינוי בתעריפון העמלות של לאומי קארד. החל מתאריך זה, יעלו דמי הכרטיס לסכומים 

המפורטים מטה. היתרון עבורכם הוא שתוכלו לקבל החזר חלקי או מלא על עמלת דמי הכרטיס בהתאם לסכום 
העסקאות* שתבצעו בכרטיס באותו חודש, כמפורט מטה.

חשוב לדעת, לקוחות המשויכים בכרטיסיהם למסלול תעופה יוכלו להנות מהטבת ההחזר החלקי בלבד.

אז איך זה יעבוד?
אם ביצעתם 3,000 ₪ בעסקאות בכרטיס מסוים בחודש פברואר - תקבלו החזר חלקי עבור דמי הכרטיס בחודש 

מרץ. נחמד, לא?

כמובן, אם ניתנה לכם הטבת פטור מדמי כרטיס, תמשיכו להנות ממנה עד לתום תוקפה.
אם ניתנה לכם הנחה בדמי הכרטיס, תמשיכו ליהנות ממנה, ועדיין תוכלו ליהנות מהטבת ההחזר המלא בחודשים 

בהם תגיעו לסכום העסקאות הנדרש לכך.

תעריפון לאומי קארד:

עמלת דמי כרטיס סוג כרטיס
כיום

עמלת דמי כרטיס 
החל מ- 1.8.18

תעריף מוזל בגין סכום 
עסקאות בגובה 1,750 ₪ 

ומעלה

פטור מלא בגין סכום 
עסקאות בגובה 5,000 ₪ 

ומעלה

 0 7.90₪ 12.90₪ 12.90₪ ₪קלאסיק

 0 9.90₪ 15.90₪ 12.90₪ ₪בינלאומי

 0 9.90₪ 15.90₪ 12.90₪ ₪זהב

עמלת דמי כרטיס סוג כרטיס
כיום

עמלת דמי כרטיס 
החל מ- 1.8.18

תעריף מוזל בגין סכום 
עסקאות בגובה 3,000 ₪ 

ומעלה

 פטור מלא בגין סכום 
עסקאות בגובה 5,000 ₪ 

ומעלה

 0 15.90₪ 19.90₪ 12.90₪ ₪זהב עסקי

 0 15.90₪ 19.90₪ 12.90₪ ₪פלטינה

Business 0 15.90₪ 19.90₪ 14.90₪ ₪פלטינה 

תודה על תשומת הלב.
לאומי קארד

*  "עסקה/ות" –  רכישת מוצרים ו/או שירותים, שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי. עסקה אינה כוללת משיכות מזומן בארץ ובחו"ל )לרבות 
משיכות מזומן בנקודות מכירה, אם וככל שמשיכה כאמור אפשרית(, ואינה כוללת זיכויים, העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי כמפורט 
להלן: דמי כרטיס, דמי חבר מועדון, היטל שירותים מיובאים, עמלות, זיכויי ריבית וחיובי ריבית, הצמדות למדד או לשער מט"ח, הסבות ופירעון שוטף של 

עסקות, מוצרי אשראי )כגון "הלוואה ברגע" וכיו"ב( והטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי לאומי קארד. 

-   השינוי אינו תקף עבור כרטיסי First ,World Elite, שופרסל, יש, כרטיסים נטענים וכרטיסים המקנים פטור מלא מתוקף מועדון כגון ביחד בשבילך, 
בהצדעה, ארגון המורים, TAU ועוד.

-   הטבת ההחזר המלא אינה תקפה ללקוחות המשויכים בכרטיסיהם למסלול תעופה, אך לקוחות אלו יוכלו להנות מהטבת ההחזר החלקי )תעריף 
מוזל בגין סכום עסקאות(.

השינויים תקפים גם עבור כרטיסי לאומי קארד Total Pay-Back ,Super Pay-Back בהתאם לסוג הכרטיס בטבלה.   -

ורסיה 2


