תעריפונ עמלות למחזיקי כרטי אשראי "שופר ל" לרבות כרטי לאומי קארד Cash
בתוקפ החל מ 1-בנובמבר 2017

עיפ
דמיכרטי

שמ העמלה
לכרטי י אשראי ויזה וכרטי לאומי קארד
Cash

תעריפ ללקוח
 12.90ש"ח
לכרטי

פטור והנחה מדמי כרטי

שירותימ
מיוחדימ

הערות

העמלה נגבית במלואה מדי חודש בעבור החודש החולפ.
חיוב ראשונ לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה בכרטי .
בגינ החודש הראשונ תשולמ מלוא העמלה ,בלא קשר למועד
בחודש בו בוצעה הפעולה הראשונה
לקוחות כרטי אשראי שופר ל מ וג לאומי קארד  /Multiלאומי
קארד  Cashמשלמימ עמלה מופחתת ב כ  8.88ש"ח.
למצטרפימ חדשימ בכרטי אשראי שופר ל מ וג לאומי קארד
 ,Multiפטור מדמי-כרטי למשכ שנה מיומ ההצטרפות.
העמלה תיגבה רק במקרימ בהמ לאומי קארד מצאה שההכחשה
לא מוצדקת.

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של ע קה

 15.00ש"ח

פירעונ מוקדמ  /מיידי של ע קאות

 40.00ש"ח
לבקשה

 50%הנחה בביצוע באתר האינטרנט או באפליקציה של לאומי קארד.

הנפקת כרטי חליפי )הנפקה רגילה(

 30.00ש"ח

 50%הנחה בביצוע באתר האינטרנט או באפליקציה של לאומי קארד.

הנפקת כרטי חליפי )הנפקה מיידית בארצ(

 50.00ש"ח

שירותימ
במט"ח

ע קאות/משיכות מזומנ ) (1במט"ח

(2) 3.00%

מידע

רכישת מטבע חוצ מחלפנ באמצעות כרטי
אשראי
הפקה/הדפ ה של מ מכימ ,המצויימ במאגר
הממוחשב ,לבקשת הלקוח
איתור מ מכימ

$ 6.00

שירותימ
נו פימ

החזר שיק/הרשאה לחיוב חשבונ לטובת הבנק  7.68ש"ח

) (1משיכות מזומנ ממכשיר אוטומטי  /דלפק ,עמ כרטי ובלי כרטי .
) (2תעריפ זה יחול על כל הע קאות ומשיכות מזומנ במט"ח.
אופנ המרה :המרה ממטבע הע קה המקורי לחשבונ שקלי תבוצע
לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד הע קה במערכות לאומי קארד.
ככל שלא קיימ שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה ממטבע
הע קה המקורי ,לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע על-ידי ויזה
אינטרנשיונל ,ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד הע קה
במערכות לאומי קארד.
העמלה תחוייב בש"ח על-פי השער היציג הידוע בעת עיבוד
הע קה במערכות לאומי קארד

 11.00ש"ח

פטור בביצוע באתר האינטרנט או במענה הקולי.

 15.00ש"ח

במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת ע קה ,העמלה תיגבה
רק במקרימ בהמ לאומי קארד מצאה שההכחשה לא הייתה
מוצדקת.

הודעות על פיגור בתשלומימ

 5.00ש"ח

מכתב התראה של עורכדינ

 145.00ש"ח

משלוח כרטי אשראי חליפי לחו"ל

$ 50.00

פירעונ מוקדמ של אשראי

 40.00ש"ח
לבקשה

שליחת כרטי אשראי חליפי לחו"ל בהתאמ לנהוג בלאומי קארד
ולאפשרויות המשלוח .העמלה כוללת את עלות הנפקת הכרטי .
העמלה תחוייב בש"ח עלפי השער היציג הידוע בעת עיבוד
הע קה במערכות לאומי קארד

לאומי קארד רשאית לשנות בכל עת את העמלות ,תעריפיהנ והתנאימ החלימ עליהנ ,לרבות בכל הנוגע לפטורימ ו/או להטבות.
ידוע לי ,שאמ יונפק לי כרטי מ וג ויזה בינלאומי או ויזה זהב ,החיוב בגינ ע קאות במטבע חוצ שתבוצענה בכרטי כולל משיכות מזומנימ בחו"ל וע קאות בשקלימ בחו"ל ו/
או ע קאות באינטרנט בבית ע ק שמקומ מושבו בחו"ל וכנ ע קאות שתבוצענה במטבע חוצ בישראל )להלנ "חיובי מט"ח"( ,תחויבנה באופנ מיידי ולא במועד החיוב החודשי.
אמ ארצה ,אוכל לפנות ללאומי קארד ולבקש שחיובי מט"ח יידחו למועד החיוב החודשי בתו פת חיוב בריבית.
אמ הכרטי שיונפק לי יהיה מ וג ויזה פלטינה ,חיובי מט"ח יידחו למועד החיוב החודשי בלא חיוב בריבית .אמ ארצה ,אוכל לפנות ללאומי קארד ולבקש שחיובי מט"ח יחויבו
באופנ מיידי.

תעריפי עמלות  -הטבות לפעילות בערוצימ ישירימ

30-11-596

עיפ

שמ העמלה

ר"ה 11.2017

שירותימ פירעונ מוקדמ  /מיידי של ע קאות
מיוחדימ
הנפקת כרטי חליפי )הנפקה רגילה(

מידע

הפקה/הדפ ה של מ מכימ ,המצויימ במאגר
הממוחשב ,לבקשת הלקוח

תעריפ ללקוח לביצוע באמצעות ערוצימ ישירימ*

תעריפ ללקוח
באמצעות פקיד

באתר האינטרנט

באפליקציה סלולרית במענה טלפוני ממוחשב

 40.00ש"ח לבקשה

 20ש"ח לבקשה

 20ש"ח לבקשה

------

 30.00ש"ח

 15ש"ח

 15ש"ח

------

 11.00ש"ח

פטור מעמלה

------

פטור מעמלה

