
סכום לתשלוםסכוםסכוםסכום לתשלוםסכוםסכום

חודשי לאחרהנחהשימושיםחודשי לאחרהנחהשימושים

הנחהחודשיחודשיהנחהחודשיחודשי

להנחהלהנחה

(1) (2)פטור18.24 9,000.00₪ 14.59₪ 3.65₪ 2,500.00₪ 18.24₪ ₪כרטיס אמריקן אקספרס ירוקדמי

(1) (2)פטור22.29 10,000.00₪ 17.83₪ 4.46₪ 3,500.00₪ 22.29₪ ₪כרטיס אמריקן אקספרס זהב

(1) (3)------$27.14כרטיס אמריקן אקספרס פלטינה

(1) (3)------$168.87כרטיס אמריקן אקספרס
CENTURION

(1) (2)פטור16.20 9,000.00₪ 12.96₪ 3.24₪ 2,500.00₪ 16.20₪ ₪כרטיס אמריקן אקספרס קרדיט

(1) (2)פטור15.20 8,500.00₪ 12.16₪ 3.04₪ 2,000.00₪ 15.20₪ ₪כרטיס אמריקן אקספרס כחול

BUSINESS (1) (2)פטור18.24 9,000.00₪ 14.59₪ 3.65₪ 2,500.00₪ 18.24₪ ₪כרטיס אמריקן אקספרס
ירוק

BUSINESS (1) (2)פטור22.29 10,000.00₪ 17.83₪ 4.46₪ 3,500.00₪ 22.29₪ ₪כרטיס אמריקן אקספרס
זהב

FlyCard (4)------39.66 ₪כרטיס אמריקן אקספרס
פרמיום

(1)
(2)

(3)

(4)

*
*

העסקה אצל המנפיקה - לגבי עסקאות המדווחות ע"י הארגון הבינלאומי; (ב) במועד ביצוע העסקה - לגבי עסקאות שאינן מדווחות ע"י הארגון
הבינלאומי.

בהעדר שער יציג למט"ח שבו בוצעה העסקה, סכום העסקה יומר לדולר על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי ואחר כך יומר ע"י המנפיקה
לשקלים על פי השער היציג של הדולר.

הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקות במטבע חוץ ושל משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ (אשר ייקראו להלן: "עסקה")

הגדרות:

."American Express" הארגון הבינלאומי" - ארגון כרטיסי האשראי הבינלאומי"

"שער ההמרה" - השער המתפרסם על ידי בנק ישראל כשער החליפין היציג של המט"ח, בו בוצעה העסקה לשקל, כפי שידוע: (א) במועד קליטת

לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה לפי השער היציג של הדולר לשקל ותחויב בשקלים, למעט ללקוח שמוגדר לו חשבון בדולר שאז תחויב
העמלה בדולר.

כרטיס שני באותו חשבון ייהנה מ- 50% בהנחה. כרטיס שלישי באותו חשבון ייהנה מ- 25% הנחה.

* בקביעת הכרטיס שחויב בסכום הגבוה ביותר, לא יכללו כרטיסים להם פטור מלא בדמי כרטיס.
* הטבה על פי באור זה, לא תחול על כרטיסים מקבוצת ישראכרט שלא נקבעו להם יעדי חיוב בתעריפוני החברות, בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס

בגין כל כרטיס בנפרד (בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס).
* לישראכרט בע"מ ו/או לפועלים אקספרס בע"מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו/או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת.

הטבה בדמי כרטיס לכרטיסים נוספים מקבוצת ישראכרט שנקבעו להם יעדי חיוב כמפורט בתעריפוני החברות:

לקוח המחזיק במספר כרטיסים המונפקים ע"י ישראכרט בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ ("החברות"), שמסגרת הכרטיסים בהם מועמדת על ידי
הבנק ונקבעו להם יעדי חיוב, ישלם דמי כרטיס בהתאם ליעד החיובים לעיל, בכרטיס בו הוא חויב באותו חודש בסכום הגבוה ביותר, ובשאר

הכרטיסים תוקנה באותו חודש הטבה בדרך של הנחה בתשלום דמי הכרטיס. נכון למועד זה כאמור הנחה של 100% בתשלום דמי הכרטיס.

כרטיס

דמי הכרטיס ייגבו מידי חודש בחודשו לפי סוג הכרטיס (לרבות עבור כרטיסי מועדון) עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד שלפניו.
לכל כרטיס יקבעו יעדי שימושים חודשי אשר בהגיע אליו תוקנה הנחה בדמי הכרטיס. יעד השימושים החודשי וסכומי ההנחה בדמי הכרטיס

נכון למועד זה מפורטים בטבלה לעיל.

אמריקן אקספרס כרטיס דמי ד'2- נספח

מדרגה שניהמדרגה ראשונה

הערותמחירשירות
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"דולר" = דולר ארה"ב.     "מטבע אחר"= מטבע שאינו דולר או אירו.

העסקים הבא לאחר קליטת העסקאות אצל המנפיקה, וזאת על אף קיום מועד חיוב לגבי כלל העסקאות האחרות בכרטיס, אלא אם נקבע לכרטיס
במפורש הסדר אחר.

לגבי עסקאות שאינן מדווחות ע"י הארגון הבינלאומי, יחויב הלקוח במועד החיוב הקרוב הקבוע בכרטיס, אלא אם נקבע לכרטיס במפורש הסדר אחר.
לסכומי החיוב יתווספו עמלות כמפורט בתעריפון.

מעודכן לתאריך:

בהתאם לאמור לעיל בסעיפים ב' וג' לעיל, באירו אן בוצעה במקור באירו ובדולר אם בוצעה במט"ח שונה מאירו.
למען הסר ספק, מובהר כי המנפיקה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לאפשר חיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ו/או במטבע דולר, מכל

סיבה שהיא ובכלל זה ביחס ללקוחות מסוימים ו/או לכרטיסים מסוגים שונים.
מועד החיוב - עסקאות המדווחות למנפיקה באמצעות הארגון הבינלאומי (לרבות עסקאות שבוצעו בשקלים), תחויבנה בחשבון באופן שוטף ביום

חיוב חשבון המתנהל במטבע דולר - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל בדולר ובקשתו אושרה על ידי המנפיקה: עסקה שבוצעה בדולר - תחויב

בסכום העסקה המקורי בדולר ועסקה שבוצעה במטבע חוץ שונה מדולר תחויב בדולר לאחר ביצוע המרה לדולר, לפי שעריו ונהליו של הארגון
הבינלאומי.

חיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר ובקשתו אושרה על ידי המנפיקה, העסקה תחויב

חיוב חשבון המתנהל בשקלים - לקוח אשר לא יודיע על בחירתו באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיפים ב' - ד' להלן, יחויב בשקלים חדשים בהתא

לשער ההמרה.
חיוב חשבון המתנהל במטבע אירו - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל במטבע אירו ובקשתו אושרה על ידי המנפיקה: עסקה שבוצעה באירו - תחויב

בסכום העסקה המקורי באירו, ועסקה שבוצעה במטבע חוץ שונה מאירו תחויב בשקלים בהתאם לשער ההמרה.

חיוב חשבון הבנק:


