מס' פקיד ____________ :שם פקיד________________ :

לכבוד) _________ :להלן" :חברת כרטיסי האשראי"(
מאת:

מס' פעולה ___________ :תחנה _____ :סוג פעולה_____ :

_____________________ )להלן" :הבנק"(

תאריך הזנה __________ :שעה_____ :

סניף ____________ _____________ -

יום עסקים ___________ :קוד אישור______________ :

בקשה להזמנת כרטיס אשראי/כרטיס חיוב מיידי )דיירקט( לחשבון _____________
הנני מבקש בזה להנפיק לי/למורשה מטעמי ,כרטיס בהתאם לפרטים הרשומים להלן וכפוף לתנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב )להלן:
"הסכם כרטיס החיוב"( ולהסכם התנאים הכלליים לניהול לחשבון עליו חתמתי ,לרבות פרק "שימוש בכרטיס מידע/כרטיס בנק" הנכלל בו.
הכרטיס מאפשר קבלת כל השירותים בקווי תקשורת הניתנים בעמדות הבנק* .בקשה זו מהווה גם בקשה לקבל באמצעות הכרטיס
שירותים** בקווי תקשורת במסגרת הסכם תנאי ניהול חשבון או הבקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת ,שנקשרו ו/או
ייקשרו ביני לבין הבנק.
* עמדות הבנק  -מכשירי בנק ממוכנים שהתקין ויתקין הבנק ,לרבות עמדות לשירות עצמי.
** נכון למועד בקשה זו ,מקבץ השירותים הניתנים בעמדות הבנק הינם  -קבלת מידע ,הפקדת שיקים ומזומנים ומשיכת מזומנים ,והם
יינתנו כל עוד הכרטיס בתוקף.
פרטי מחזיק הכרטיס )הלקוח ,או בהנפקת כרטיס למי שאינו בעל החשבון  -המורשה(:
תואר

מדינה

מספר זיהוי/מספר זיהוי פנימי

מספר דרכון

מין

שם פרטי בעברית

שם משפחה בעברית

שם פרטי בלועזית

שם משפחה בלועזית

תאריך לידה

שם האב

טלפון

טלפון נייד

שם האם
דואר אלקטרוני

כתובת פרטית

פרטי בעל החשבון )"הלקוח"(  -בהנפקת כרטיס למורשה
מספר זיהוי/ח.פ.
מין
כתובת

שם פרטי בעברית/שם תאגיד
שם פרטי בלועזית

מדינה
תאריך לידה

שם משפחה בעברית
שם משפחה בלועזית
טלפון

כתובת למשלוח דואר  -ללקוח המבקש לקבל את הדואר בכרטיס זה ,לכתובת שונה מכתובתו הפרטית המצוינת לעיל:
שם למשלוח דואר

כתובת למשלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני )(E-MAIL
משלוח דברי דואר ללקוח בדואר כפוף לתנאים המפורטים בהמשך הטופס להלן.
•

לתשומת לבך ,ניתן לצפות בפירוט העסקאות החודשי באתר ישראכרט בכתובת www.isracard.co.il

•

דברי דואר בקשר עם הכרטיס שלי ושל שותפי לחשבון בעלי כתובת זהה למשלוח דואר יישלחו במעטפה אחת ,אלא אם יתבקש אחרת.

•

למען הסר ספק מובהר ,כי הודעות הנשלחות ע"י הבנק לבדו בקשר עם הכרטיס ,יהיה הבנק רשאי לשולחן למען להמצאת דברי דואר
המדווח בחשבון שבמסגרתו הונפק הכרטיס ,כפי שיהא מעת לעת.

•

אם הכתובת הרשומה לעיל זהה למען להמצאת דברי דואר המדווח בחשבון במסגרתו הונפק הכרטיס )להלן" :מען החשבון"( אזי
במקרה של שינוי מען החשבון תהיו רשאים ,אך לא חייבים ,לעדכן בהתאמה את הכתובת למשלוח דואר בקשר עם הכרטיס.

 .1לסניף  .2ללקוח
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פרטים ומידע בהזמנת כרטיס אשראי
מותנה באישור הבנק

הנפקת כרטיס אשראי מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ,הרשאי ,ללא צורך בהנמקה כלשהי ,לסרב להנפיק את כרטיס אשראי ,או
להנפיקו כפוף להפחתת סכום מסגרת הכרטיס הנקוב להלן.
מאפייני הכרטיס
חשבון לחיוב במט"י

סוג כרטיס

סוג שימוש

סו"ח לחיוב מט"ח
ש"ח_______________ :

מועד חיוב
מסגרת הכרטיס

דולר_____________ :

אירו_____________ :

דולר+אירו___________ :

סכום_________ :

שיוך למועדונים:

•

אם מועד החיוב המבוקש שונה ממועד חיוב המדווח לכרטיס/ים אשראי נוסף/ים בתוקף ,שהונפקו על שמי ע"י חברת כרטיסי האשראי
באותו חשבון ,למעט סוגי כרטיסים שנקבע ע"י חברת כרטיסי האשראי כי ניתן לבחור לגביהם מועד חיוב שונה מיתר הכרטיסים ,יחול
שינוי גם במועד החיוב של כרטיסים אלה .כמו כן ,אם מועד החיוב בכרטיס/ים הנוסף/ים השתנה לאחרונה ,מועד החיוב הנ"ל יכנס
לתוקף רק  90יום לאחר המועד בו ביקשתי לאחרונה לשנות את מועד החיוב.

•

אישור מסגרת הכרטיס וסכומה כפופים לאישור הבנק ,על פי שיקול דעתו הבלעדי .הלקוח מבקש מהבנק להעמיד לו את מסגרת
האשראי בתנאים המפורטים בהסכם ,ובין היתר בתנאים הבאים -
תוקף מסגרת האשראי יהיה למשך חצי שנה קלנדרית )ינואר-יוני ,יולי-דצמבר( ,או לתקופה אחרת שתיקבע על ידי הבנק .תקופת
מסגרת האשראי הראשונה של הכרטיס )שתחילתה במועד הנפקת הכרטיס( תסתיים בתום החציון הקלנדרי הסמוך למועד הנפקת
הכרטיס .בתום תקופת מסגרת הכרטיס יהא רשאי )אך לא חייב( הבנק ,על-פי שיקול דעתו ,להעמיד ללקוח מסגרת כרטיס ,לתקופה
נוספת של חצי שנה קלנדרית ובסכום לפי שיקול דעתו של הבנק .סכום ותוקף מסגרת הכרטיס יצוינו בדף ריכוז החיוביים.

•

בכרטיסי  ,WORLD ELITE MASTERCARD ,MASTERCARD PLATINUMאמריקן אקספרס זהב ו -אמריקן אקספרס  PLATINUMמועד
חיוב עסקאות בחול יהיה במועד החיוב החודשי.

•

מסגרת הכרטיס תשמש אותי לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל ,ובכלל זה :רכישת מוצרים ,עסקאות ,עסקאות בתשלומים,
אישורים בתוקף של עסקאות )גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא( משיכות מזומנים בחו"ל ,עמלות ,הסדרי אשראי ו/או כל
סכום אחר הנובע מהסכם כרטיס החיוב ,ולמעט :ריביות ומשיכת מזומנים ממכשירים ממוכנים בארץ.

התנאים המלאים בקשר למסגרת הכרטיס מפורטים בהסכם כרטיס החיוב.
שימוש בכרטיס במסגרת תכניות האשראי:
בכרטיס זה ניתן לבצע עסקאות במסגרת תכניות האשראי.


 בכרטיס זה לא ניתן לבצע עסקאות במסגרת תכניות האשראי.
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פרטים ומידע בהזמנת כרטיס חיוב מיידי )דיירקט(
הבנק ינפיק לי את הכרטיס ,למעט במקרים בהם הוא רשאי על פי דין לסרב להנפיקו.
שויך למועדונים:
ביחס לכרטיס חיוב מיידי )דיירקט( יחולו התנאים המפורטים להלן ובס'  21להסכם כרטיס החיוב.
•

על סכומי העסקאות בכרטיס חלות מגבלות כדלקמן )נכון למועד הגשת בקשת זו(:
 −סכום מקסימלי לעסקה בודדת:
 −בכרטיס דיירקט מקומי  5,000 -ש"ח
 −בכרטיס דיירקט צעיר  400 -ש"ח
סכום מקסימלי לסך עסקאות ביממה )החל מחצות הלילה של יום עסקים אחד ועד אותה שעה ביום העסקים הבא אחריו( בכל כרטיסי
דיירקט בחשבון ביחד  10,000 -ש"ח ובחשבון המתנהל ע"ש קטין 1,000 -ש"ח.
הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי יהיו רשאים לשנות את הסכומים ופרקי הזמן ומפורטים לעיל מעת לעת.
* כל עסקה בכרטיס תהיה כפופה לאישור הבנק ,טרם ביצוע העסקה.
עם מתן אישור הבנק לעסקה ,יופחת מהיתרה למשיכה סכום השווה לסכום שאושר ע"י הבנק עבור העסקה ויישמר לשם תשלום
העסקה ,עד להגעת החיוב בגין העיסקה או עד תום  3ימי עסקים ממועד מתן האישור או כל פרק זמן אחר שייקבע ע"י הבנק לעניין
זה ,לפי המוקדם מביניהם )להלן" :תקופת ההקפאה"( ,וזאת אף אם העסקה לא בוצעה בפועל או בוצעה בסכום שונה מסכום
האישור מכל סיבה שהיא.

•

עמלת דמי הכרטיס _________________ תיגבה מדי חודש בחודשו .עמלה זו לא תיגבה ,אם מונפק לך כרטיס חיוב מיידי חדש )לא
כולל כרטיס שהוחלף בשל אובדן ,גניבה ,השחתה או שחודש לתקופה נוספת( ,כאשר ברשותך באותו מועד כרטיס אשראי בנקאי
בתוקף )שמסגרת האשראי בו מועמדת ע"י הבנק( ,המחויב באותו חשבון בנק .הפטור יינתן לתקופה של עד  36חודשים מיום הנפקת
כרטיס החיוב המיידי לראשונה וכל עוד כרטיס האשראי הבנקאי בתוקף .במקרה בו כרטיס החיוב המיידי בוטל והונפק כרטיס חיוב
מיידי אחר ,יימשך מניין חודשי הפטור מיום הנפקת כרטיס החיוב המיידי לראשונה.
דמי חברות של מועדון צד שלישי ייגבו בהתאם להסדר בינך לבין אותו מועדון.

חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק רשאים לשנות את העמלות מעת לעת.
לתשומת לבך ,ניתן לצפות בפירוט העסקאות החודשי של כרטיס החיוב המיידי באתר ישראכרט בכתובת www.isracard.co.il
במידה שהנך מעוניין כי דפי הפירוט החודשי יישלחו אליך בדואר רגיל ,יש באפשרותך לפנות לישראכרט בבקשה לקבלתם בדואר
רגיל .במקרה זה ,וביחס לכל מסמך אחר שיישלח בדואר רגיל ,יישלחו דברי דואר לכתובת הדואר שציינת לעיל .דברי דואר בקשר עם
הכרטיס שלי ושל שותפי לחשבון בעלי כתובת זהה למשלוח דואר יישלחו במעטפה אחת ,אלא אם יתבקש אחרת.
בכל נושא אחר ,כולל בקשה לקבל פירוט חיובים חודשי בדואר רגיל ,באפשרותך לפנות לישראכרט ב"צור קשר" באתר האינטרנט או
בטלפון *6272
במקרה של משלוח בדואר -
למען הסר ספק ,הודעות הנשלחות ע"י הבנק לבדו בקשר עם הכרטיס ,יהיה רשאי הבנק לשלוח למען להמצאת דברי דואר המדווח בחשבון
שבמסגרתו הונפק הכרטיס ,כפי שיהא מעת לעת.
אם הכתובת הרשומה לעיל זהה למען להמצאת דברי דואר המדווח בחשבון במסגרתו הונפק הכרטיס )להלן" :מען החשבון"( אזי במקרה
של שינוי מען החשבון תהיו רשאים ,אך לא חייבים ,לעדכן בהתאמה את הכתובת למשלוח דואר בקשר עם הכרטיס.
אופן קבלת הכרטיס
הכרטיס יימסר ללקוח לפי בחירתו:
בדואר לכתובת למשלוח דואר שצוינה לעיל )אלא אם תעודכן בינתיים ,ואז יישלח הכרטיס לכתובת המעודכנת( ,כפוף לכך שהלקוח חתם
לפני כן ,בפני פקיד ו/או בכל דרך אחרת שיקבע הבנק בכפוף לכל דין ,על הסכם כרטיס חיוב ועל כל מסמך נדרש אחר לשביעות רצונו של
הבנק.
בבנק ______________ בסניף ______________ ניתן לקבל את הכרטיס בכל סניף של הבנק לפי בחירת הלקוח.
בבנק ______________ בסניף ______________ ניתן לקבל את הכרטיס בכל סניף של הבנק לפי בחירת הלקוח.
במקרה שהלקוח בחר באפשרות קבלת הכרטיס החדש בדואר ,אך לא חתם לפני כן על כל המסמכים הנדרשים כאמור ,וכן במקרה
שהכרטיס החדש נשלח בדואר אך חזר בשל כתובת שגויה ,יימסר הכרטיס ללקוח בסניף הבנק בו מתנהל חשבונו.
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בנקאות בתקשורת
על מתן שירות על ידי הבנק ,בקשר עם הכרטיס ,באמצעות ערוצי תקשורת של הבנק ,יחולו התנאים אשר במסמכי הבנק.
אני מבקש מישראכרט לאפשר לי קבלת מידע ו/או ביצוע הפעולות הבנקאיות בכרטיס בערוצי התקשורת המפורטים להלן ,בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף  20להסכם כרטיס חיוב.
בסימון של "ביצוע פעולות בכרטיס/חשבון לרבות קבלת אשראי" ,אני מאשר גם קבלת כל מידע מחברת כרטיסי האשראי –
ערוצי התקשורת

בנקאות בתקשורת
קבלת מידע

ביצוע פעולות בכרטיס )לרבות קבלת אשראי(

לא מעוניין

מענה קולי מאויש או ממוחשב )(IVR
אתר אינטרנט של החברה
הודעת מסר קצר )(SMS
דואר אלקטרוני

תנאים נוספים

פירעון מוקדם
הלקוח יהיה רשאי לפרוע בפירעון מוקדם את יתרת חובו בגין הסכומים שנוצלו במסגרת הסדרי אשראי .אופן ביצוע הפירעון המוקדם יהיה
בהתאם לכללים הנהוגים מעת לעת .הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי יהיו רשאים להתנות את הפירעון המוקדם בתשלום עמלה ,בהתאם
להוראות הדין.
"פירעון מוקדם" -לרבות הגדלת שיעור התשלום החודשי המשולם בהסדר קרדיט ו/או בהסדר קרדיט בתשלומים.
התנאים לפירעון מוקדם מפורטים בהרחבה בס'  ,20.4.2.7 ,20.4.2.6 ,20.3.6 , 20.2.3.3 ,20.1.2 ,5.8.ו 20.5.8 -להסכם כרטיס החיוב.
זכות המלווה לנקוט בצעדים שונים נגד הלווה בשל אי תשלום במועד וכן תנאים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי
בגין פיגור בסילוק סכום כלשהו ,וכן בכל אחד מהמקרים הנוספים המפורטים בהסכם כרטיס החיוב ,הבנק או חברת כרטיסי האשראי יהיו
רשאים ,על-פי שיקול דעתם ,לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות) :א( להעמיד לפירעון מידי את כל סכומי החיוב ,או חלקם ,יהא מועד
פירעונם אשר יהא ,לרבות )אך לא רק( סכומי עסקאות בתשלומים )כולל עמלות ,ריביות שהצטברו עד מועד הפירעון המידי וכל חיוב אחר
בקשר לכך( .ביחס ללקוחות עליהם חל חוק אשראי הוגן ,התשנ"ג  ,1993הקדמת מועד הפירעון תיעשה אם היה חשש ממשי לפירעון
האשראי ,או אם הסיכון לאי פירעון האשראי גדל בשיעור ניכר ,או אם הייתה הפרה יסודית של הסכם כרטיס החיוב ,או אם התקיימו תנאים
אחרים המחייבים העמדה לפירעון מיידי; )ב( להקטין או לבטל את מסגרת הכרטיס; )ג( לבטל את תוקף הכרטיס; )ד( להקפיא את השימוש
בכרטיס; )ה( לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב; והכל בכפוף לדין וכמפורט בהרחבה בס'  14להסכם כרטיס החיוב.
מסירת מידע ,הגנת הפרטיות ומאגרי מידע
אלא אם כן צוין אחרת להלן ,אין חובה על הלקוח על פי דין ,למסור את המידע שיתבקש ממנו .מסירת פרטים שאין חובה על פי דין למוסרם,
תלויה ברצונו ובהסכמתו של הלקוח .בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו ,לא ניתן יהיה לספק שירות ללקוח לפי הסכם כרטיס החיוב.
מסירת הפרטים הבאים היא חובה על-פי דין :שם מלא ,מספר זהות ,תאריך לידה ,מין ,מען ,פרטים שונים אודות נהנה ,מספר מלא של
חשבון הבנק ושם בעלי חשבון הבנק .ייתכנו פרטים נוספים שתהא חובה על הלקוח למוסרם ו/או שיהיה על חברת כרטיסי האשראי ו/או על
הבנק לקבלם ,על פי הוראות הדין ו/או כמתחייב מהוראות רגולטוריות ,כפי שתחולנה מעת לעת.
הפרטים שנמסרו לעיל ויימסרו על ידי הלקוח ,ומידע נוסף הכולל  -מידע שנאסף במהלך השימוש בכרטיס ומידע שהתקבל מצד שלישי,
כמפורט בהוראת ס'  22להסכם כרטיס החיוב )להלן" :המידע"( ,יוחזקו ,כולם או חלקם ,במאגרי מידע ,אצל הבנק ו/או אצל מת"ף מטעם
הבנק ו/או אצל חברת כרטיסי האשראי ו/או אצל המועדון ,ו/או אצל הגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק ו/או עבור חברת כרטיסי
האשראי ו/או עבור המועדון ,וייעשה בהם שימוש באופן ולמטרות המפורטות בסעיף  22להסכם כרטיס החיוב.
האמור לעיל חל הן לגבי הלקוח והן לגבי המורשה.
אני מתיר לבנק ולחברת כרטיסי האשראי ,את איסוף המידע ,שמירתו כאמור והשימוש בו כאמור ,לרבות החלפת המידע בין הבנק לחברת
כרטיסי האשראי ,הכל כמפורט בהוראת סעיף  22להסכם כרטיס החיוב ,ומסכים מפורשות לכל אחד מאלה.
חתימת המחזיק________________________ :

מידע פרסומי
אני מבקש לקבל מחברת כרטיסי האשראי ו/או מהבנק ו/או ממועדון אליו ישוייך הכרטיס ,אם ישוייך ,ו/או באמצעות מי מטעמם ,דברי
פרסומת ,לרבות ומבלי לגרוע ,אודות מבצעים ,הטבות ,הודעות ,אירועים ,הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף )להלן יחד" :מידע פרסומי"(,
מטעם חברת כרטיסי האשראי ו/או מטעם הבנק ו/או מטעם המועדון ו/או מטעם גורם מטעמם ,או מטעם צדדים שלישיים .המחזיק מסכים
לקבל מידע פרסומי אשר ישוגר אליו ,באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית )לרבות דואר אלקטרוני( ,הודעת מסר קצר ),(sms
או כל אמצעי תקשורת אחר .המחזיק יהיה רשאי להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה לשולח המידע
הפרסומי שאת קבלתו הוא מעוניין להפסיק ,היינו ,לחברת כרטיסי האשראי ו/או לבנק ו/או למועדון בהתאמה .אם ברצון המחזיק להפסיק
לקבל מידע פרסומי בדואר )להבדיל מקבלתו באמצעים המפורטים לעיל(  -יהא עליו לציין זאת במפורש .על אף האמור לעיל ,על משלוח
מהבנק ,של מידע פרסומי מטעם הבנק בלבד ,יחולו ההסדרים שיהיו נהוגים מעת לעת בין הבנק ללקוחותיו לעניין זה.
באם אינך מעוניין לקבל מידע פרסומי ,אל תחתום על סעיף זה.
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אישור תנאי כתב זה
אני מאשר את הפרטים שנמסרו על ידי בטופס זה לעיל ומסכים לכל התנאים האמורים בו.
החרגת זכויות והגנות שונות מכוח חוק שירותי תשלום ,התשע"ט ,2019-ביחס ל"עסק"
הסכם כרטיס החיוב קובע את אי תחולתן של זכויות והגנות שונות המוקנות ללקוח על פי הוראות חוק שירותי תשלום התשע"ט ,2019
בהתאם לפירוט המופיע בסעיף  34להסכם כרטיס החיוב ,ביחס ללקוח שהינו עסק אשר מחזור המכירות השנתי שלו עולה על  30מיליון ₪
או על סכום אחר שייקבע לפי הוראות הדין .החרגת זכויות והגנות כאמור ביחס לעסק כאמור נעשית מכוח ס' )51ב( לחוק שירותי תשלום.
כמו כן אני מאשר שקיבלתי עותק מטופס זה מהסכם כרטיס החיוב ועלון דברי הסבר.
פרטי ההוראה
אופן קבלת ההוראה____________________ :
שם מוסר ההוראה____________________ :

חתימת מבקש הכרטיס )הלקוח( _______________________ 

אני מבקש להנפיק הכרטיס על שמי עפ"י הפרטים המפורטים לעיל ובכפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות הסכם כרטיס החיוב ,אני נותן הסכמתי המפורשת לכך ,שבעל החשבון יקבל מידע הנוגע לכרטיס
ולפעולותיי בו ,לרבות מידע ביחס לפרטי עסקאות שביצעתי בכרטיס .
קיבלתי עותק מטופס זה ,מצרופתו ומעלון דברי הסבר.
חתימת המורשה _________________________

אני מאשר את בקשתו של הקטין שאני אפוטרופוס להנפקת הכרטיס והנני נותן בזאת את הסכמתי מראש לשימוש הקטין בכרטיס לשם
רכישת נכסים או קבלת שירותים באשראי ,בבתי עסק המכבדים את הכרטיס ,והכל בכפוף להוראות הסכם כרטיס החיוב.
שם האפוטרופוס ______________________ חתימת האפוטרופוס ______________________

אישור עורך דין
אני הח"מ ,_____________________ ,עו"ד של _________________________________ )להלן" :התאגיד"(,
מאשר בזאת כדלהלן:

)שם החברה/השותפות/האגודה השיתופית(*

א .בישיבת הדירקטוריון/השותפים* של התאגיד שהתקיימה כדין ביום ______________ הוחלט:
 .1להתקשר עמכם על פי תנאי הבקשה לקבלת כרטיס אשראי/כרטיס חיוב מיידי והסכם כרטיס החיוב מק"ט ______________
גרסה __________ )להלן" :ההסכמים"( ולהנפיק כרטיס חיוב/כרטיס חיוב מיידי לשימוש התאגיד בהתאם להסכמים ,וכי ההסכמים
נחתמו על-ידי מורשי החתימה בתאגיד.
 .2להסמיך כל אחד ממורשי החתימה שימונו מפעם לפעם על ידי התאגיד במסגרת חשבונו מספר _______ בסניף ___________
של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ )להלן" :הבנק"( ,ו/או כל אחד מהרשומים מטה )להלן" :המורשה"( ,לקבל כרטיס חיוב
על שמו ו/או כרטיס מידע ,בצירוף צופן סודי ,אשר יוחזק על ידו
מר  /גב' ___________________________________________________ ת"ז ____________________
מר  /גב' ___________________________________________________ ת"ז ____________________
מר  /גב' ___________________________________________________ ת"ז ____________________
 .3כל מורשה לבדו מוסמך לחייב את חשבון התאגיד )ובשותפות  -לחייב את השותפות ואת השותפים ,כולם יחד וכל אחד מהם לחוד(,
בגין כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות הכרטיס ,על אף כל הוראה אחרת בעניין זכויות החתימה שנתן ו/או ייתן התאגיד לבנק
מפעם לפעם.
 .4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,התחייבויות התאגיד ואחריותו בקשר עם פעולות המורשה תהיינה כמפורט בתנאים הכלליים להסכם
כרטיס החיוב שעליו חתם התאגיד )להלן" :ההסכם"( ,לרבות בסעיפים  17ו 18 -להסכם.
 .5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,כל מורשה מוסמך באופן בלתי חוזר ,לעשות כל פעולה שהתאגיד רשאי לעשותה בקשר עם
ההסכם ,ולמלא כל חובה שחלה על התאגיד על-פי ההסכם ,וזאת בכפוף לשאר הוראות ההסכם ומבלי לגרוע מהן.
 .6כן מתיר התאגיד לבנק ולחברת כרטיסי האשראי המנפיקה את הכרטיס ,למסור למורשה ,מעת לעת ,מידע כמפורט בהסכם ,לרבות
בסעיף  23להסכם.
 .7מורשי החתימה שימונו מפעם לפעם על ידי התאגיד ,בכפוף לזכויות החתימה שנתן ו/או ייתן התאגיד מפעם לפעם לבנק בקשר עם
חשבונו ,מוסמכים לחתום על כל המסמכים הדרושים ושידרשו על ידי הבנק בקשר לביצוע ההחלטות הנ"ל.
ב .ההחלטות המפורטות לעיל התקבלו כחוק ,על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד.
תאריך ______________

חתימת עו"ד _____________________________ 

* מחק את הבלתי מתאים
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