
   

 

       
  

      
  

    
  

 

 
 

 
        

       
       

      
       

      

 
 

  
 

 

 

 

  
   

  

   

       

         

          

 שראכרטי אשראי כרטיס צםמוצמ תעריפון

ירמח  ותירש

1ד פחסנ אהר יסטרכה סוג פי על יסכרט מיד .1 

3 1.01.2015 םליו עד עוצובש ותסקאע בגין נדחה וםשלת עמלת 0.49 ₪ יםומשלבת עסקה .2 

 ₪ : 25.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 15.00 ירשי וץערב

 ₪ : 40.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 20.00 ירשי וץערב

 ₪ : 30.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 15.00 ירשי וץערב

₪ 40.00 

 קהעס של וצדקתמ לא שהכחבה ולפיט )א(

 ותסקאע של דימיי או וקדםמ עוןריפ )ב(

 ילהגר קהפנה :ליפיח יסטרכ פקתנה )ג(

 תידמיי קהפנה

םידחמיו יםותירש .3 

2.70% 
2.70% 

 וץח טבעמב ותסקאע )א(

 רובאי או ולרדב ותסקאע

 אחר טבעמב ותסקאע

 יםותירש

 וץח בעטמב

.4 

3.50% 
3.50% 
3.50% 
3.50% 

₪ 19.00 

 מןמזו יכתשמ )ב(

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ רובאי או ולרדב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ אחר טבעמב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח בדלפק רובאי או ולרדב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח בדלפק אחר טבעמב מןמזו יכתשמ

 טבעמ תובאו והלנהמ בוןחשמ וץח טבעמב מןמזו יכתשמ

 ראישא יסטרכ ותעצבאמ לפןחמ וץח טבעמ שתיכר )ג( 5.00 $

 (1) (3)₪ : 11.00 ידפק ותעצבאמ
 (2) (3)₪ : 5.00 ירשי וץערב

 (1)₪ : 14.00 ידפק ותעצבאמ
 (2)₪ : 9.00 ירשי וץערב

 וחלק שתלבק שבוחהממ גראמב םצויימה יםסמכמ של פסהדה או קהפה )א(

 יםסמכמ וריתא )ב(

דעימ .5 

 ראו בחיו סירטיכ של ותירש תןמב יםוככר תהיול םעשויי שרא ,יםפסונ יםותירשל

 .מלאה ריפוןעתה
יםפסונ יםותירש 6 

התכתבות  בדואר  אלקטרוני , לרבות  באמצעות  מוקד  טלפוני  מאויש  או  בכל  דרך  התקשרות  אחרת  המערבת  גורם  אנושי , "באמצעות  פקיד " - (1)
- צ'אט ). התכתבות  בהודעת  מסר  קצר  (SMS), שיחות (שיחה  כתובה  מידית  ברשת  האינטרנט בפקס ,

ללא  ממשק  ישיר  עם  נציג  שירות.כלומרביצוע  פעולות  או  קבלת  מידע  ע"י  הלקוח  באמצעות  אתר  האינטרנט / מענה  קולי  "ערוץ  ישיר " - (2)
ללא  כל  מעורבות  גורם  אנושי . ממוחשב ,

לרבות  בגין הפקת  מסמכים  העמלה  תיגבה  בגין  הפקת  מסמכים  ומשלוח  בדואר  של  מסמכים  המצויים במאגר  הממוחשב  לבקשת  הלקוח , (3) 
5  ₪ תיגבה  בגין  הפקת  מסמכים  עמלה  בסך לבקשת  לקוח  והקראתם  באמצעות  פקיד (כגון  הפקת  דף  פירוט  חיובים  והקראתם  ע"י  נציג ).

העמלה  לא  תיגבה  בגין  שאילתות  מידע  באמצעות   לבקשת  הלקוח . או  בדואר  אלקטרוני (להבדיל  ממשלוח  בדואר ) MMS -ומשלוח  ב 
.(IVR)   האינטרנט  ומענה  טלפוני  ממוחשב

 :יךארלת כןדועמ
1.09.19 


