
      

     

     

  

 

 

 

    

    

 

 

   

   

  

 

 

      

   

         

            

               

            

  

            

               

          

           

          

                

                 

               

תעריפון  שירותי  לאומי  קארד  חלק 6ד '-

ותרעה  מועד

 הגביה

מחיר  ותריש

 קארד לאומי אשראי סיכרטי- ד6 חלק

(1) דשחו תוםב 4ד ספחנ ראה- כרטיס סוג לפי יסטרכ דמי 6.1 (1) 

(2) ₪ 15.00 עסקה של וצדקתמ לא בהכחשה טיפול 6.4 (4) 

(10) ₪ 40.00 

 לבקשה

 של מיידי פירעון או מוקדם פירעון

 ותאקעס

6.5 (5) 

(3) ₪ 30.00 

₪ 50.00 

 חליפי סכרטי נפקתה

 רגילה הנפקה

 מיידית הנפקה

6.6 

6.6.1 

6.6.2 

(6) 

(6) (5) 3.00% ח"במט ותאקעס 6.7 (7) 

(7) (6) (5) 3.00% לארץ בחוץ אוטומטי ממכשיר משיכה 6.8 (8) 

(8) $ 6.00  ותעצאמב מחלפן חוץ בעמט ישתכר

 אשראי יסטרכ

6.9 (9) 

(9) $ 50.00 

₪ 40.00 

₪ 5.00 

 ספיםנו תיםושיר

 ל"לחו חליפי כרטיס שלוחמ

 אשראי של מוקדם פירעון

 ישיר בערוץ העברה

6.10 

6.10.1 

6.10.2 

6.10.3 

(10) 

 .בכרטיס פעולה צועיב לאחר צעיבו ההנפקה לאחר ראשון חיוב .לףחוה דשחוה עבור דשחו מדי במלואה נגבית העמלה (1)

 .הראשונה הפעולה בוצעה בו דשחוב עדלמו קשר בלא ,העמלה מלוא שולםת הראשון דשחוה בגין

בשיעור מהנחה ייהנו ח"ש 5,000 על יעלה כרטיס באותו דשחו באותו החודשי חיובם אשר חותולק- כרטיס בדמי הנחה

 .ל"הנ בתנאי לעמידה תאםהב דשחו כלב רטרואקטיבי כהחזר תינתן ההנחה .ששולמה מהעמלה 20% 

 .דקתצמו שההכחשה מצאה קארד לאומי בהם במקרים רק תיגבה העמלה (2)

 .בלבד רגילה הנפקה- קארד לאומי של באפליקציה או רנטטהאינ תרבא צועיבב הנחה 50%(3)

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת דועיה יציג שער לפי צעתבו שקלי לחשבון המקורי העסקה ממטבע המרה (5)

 י"ע הנקבע שער לפי ב"ארה לדולר ,המקורי העסקה ממטבע :ויזה בכרטיסי המרה צעתבו שראלי בבנק יציג שער קיים שלא כלכ

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת דועיה יציג שער לפי שקללו ,איטרנשיונל ויזה

 2.00%. תעריף FIRST מסוג כרטיס (6)

 .כרטיס ובלי כרטיס עם ,דלפק / אוטומטי ממכשיר מזומן משיכות (7)

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת היציג השער פי על ח"בש תחויב העמלה (8)

 .הכרטיס פקתנה לותע את תכולל העמלה .שלוחהמ ולאפשרויות קארד בלאומי לנהוג תאםהב ל"לחו חליפי אשראי כרטיס חתליש (9)

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת היציג השער פי על ח"בש תחויב העמלה

 .₪- 20.00 ישיר בערוץ תעריף (10)

 :תאריךל מעודכן
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