העמדת מסגרת כרטיס אשראי
הודעה זו מעדכנת אתכם אודות פרטי מסגרת כרטיס האשראי.

ריכוז פרטים עיקריים בהסכם מסגרת כרטיס אשראי
לתשומת לבך ,הפרטים המופיעים להלן מהווים תמצית בלבד .לקבלת מידע נוסף ,יש
לעיין ביתר סעיפי ההסכם המצורף
תאריך:

הסכם מסגרת כרטיס אשראי

תוקף :כל עוד מסמך זה לא נחתם
כנדרש ,ההצעה תהיה בתוקף
נכון לרגע הפקת המסמך בלבד* .

לפירוט נוסף
ראה סעיף
בהסכם
כרטיס החיוב
("ההסכם")

פרטים כלליים
הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ

שם המלווה/מנפיק הכרטיס ומספר מזהה

ח.פ51-598172-8 .
עמינדב  ,3תל אביב – יפו 6706703

מען המלווה/מנפיק הכרטיס

("המנפיק הנוסף")

שם מנפיק נוסף/מתפעל הנפקה ומספר
מזהה
מען מנפיק נוסף/מתפעל הנפקה
שם הלווה/בעל הכרטיס ומספר זהות
מען הלווה/בעל הכרטיס

1

שם הערב להלוואה ומספר זהות

2

מען הערב

מסגרת כרטיס האשראי
סוג מסגרת האשראי
סכום מסגרת האשראי  +מטבע האשראי

מסגרת אשראי בכרטיס
3

מסגרת לכרטיס:

תוקף מסגרת האשראי
מסגרת כרטיס האשראי מתחדשת
מדי שנה לשנה נוספת ,בכפוף
לשיקול דעתו של הבנק ולאמור
בסעיף "מסגרת הכרטיס" להסכם
מועד העמדת מסגרת האשראי

סעיף 19
להסכם

ריבית והצמדה
ריבית קבועה
שיעור הריבית על מסגרת האשראי –
ריבית בחישוב שנתי
ריבית משתנה

ניצול עסקאות רגילות 0% -

4

מרכיבי הריבית המשתנה

הסדר קרדיט – הריבית הבסיסית
(פריים ) Primeבתוספת מרווח
בשיעור של __ %לשנה.
הסדר קרדיט בתשלומים  -הריבית
הבסיסית (פריים) בתוספת מרווח
בשיעור של  __%לשנה

שיעור הריבית הנומינלית ,נכון למועד הצגת
מסמך זה בחישוב שנתי

שיעור הריבית המתואמת ,הריבית בחישוב
שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית

בסיס הריבית

הסדר קרדיט – __%לשנה
הסדר קרדיט בתשלומים –__%
לשנה.
הסדר קרדיט –  __%לשנה.
הסדר קרדיט בתשלומים __% -
לשנה.
הסדר קרדיט – הריבית הבסיסית
(פריים)
הסדר קרדיט בתשלומים  -הריבית
הבסיסית (פריים)

העקרונות לשינוי הריבית

הסדר קרדיט – בגין סך סכומי כל
העסקאות אשר נתבקשה הכללתן
בהסדר זה ושטרם נפרעו ,תשולם
שיעור הריבית הבסיסית בצירוף
תוספת הסיכון להסדר קרדיט,
בשיעור הנהוג בבנק מעת לעת ובכפוף
לכל דין.

סעיף 20.1
להסכם

הסדר קרדיט בתשלומים – הריבית
בקשר עם כל עסקה שנתבקשה
הכללתה בהסדר זה ,תיקבע בהתאם
לשיעור הריבית הבסיסית בצירוף
תוספת הסיכון להסדר קרדיט
בתשלומים ,בשיעור הנהוג בבנק ביום
קליטת שובר העסקה אצל המנפיק
הנוסף .שינויים בשיעור הריבית
הבסיסית** או במרווח (ככל שיהיו),
לא יחולו על אשראי שכבר הועמד
במסגרת הסדר זה.

סעיף 20.2
להסכם

תדירות שינוי הריבית ומועד שינוי קרוב או
האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים

**הריבית הבסיסית (פריים) נקבעת על ידי
הבנק ומשתנה מפעם לפעם לפי השינוי
בריבית בנק ישראל כהגדרתה בחוק אשראי
הוגן ,התשנ"ג –  ,1993בתוספת מרווח קבוע.
הצמדה

הסדר קרדיט/קרדיט בתשלומים –
שיעור הריבית הבסיסית ישתנה
בהתאם לשינוי בריבית בנק ישראל.
ככל שיהיו שינויים במרווח ,הם יחולו
בהתאם להוראות ההסכם ,לחוק
אשראי הוגן ובכפוף לכל דין.

סעיפים  20.1או
( 20.2לפי
העניין) להסכם

האשראי לא צמוד

עמלות והוצאות נלוות להעמדת אשראי

(לא כולל הוצאות אגב הליך גביית חוב)

עמלות
ללא עמלות
הוצאות
ללא הוצאות

נתונים נוספים

לפירוט נוסף
ראה סעיף
בהסכם כרטיס
החיוב
("ההסכם")

קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה

סעיף ,20.2.3
 20.3.6ו20.4.8 -
להסכם וסעיף
 12לבקשה
להנפקת כרטיס
אשראי

קיימת זכות לפירעון מוקדם ,ללא תשלום עמלה ,בהתאם לתנאים המפורטים הסכם.

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,
הבנק או מנפיק הנוסף 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 המיידי וכל חיוב אחר בקשר לכך) .הקדמת מועד הפירעון
תיעשה אם היה חשש ממשי לפירעון האשראי ,או אם הסיכון לאי פירעון האשראי גדל
בשיעור ניכר ,או אם הייתה הפרה יסודית של ההסכם ,או אם התקיימו תנאים אחרים
המחייבים העמדה לפירעון מיידי; (ב) להקטין או לבטל את מסגרת הכרטיס; (ג) לבטל
את תוקף הכרטיס; (ד) לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס; (ה) לקצר
את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב; והכל בכפוף לדין וכמפורט בהרחבה בהסכם.
זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה .הפיקוח על הבנקים ,בנק ישראל

סעיף  15להסכם
13
וסעיף
לבקשה
להנפקת כרטיס
אשראי

נתונים נוספים בהתאם להגדרות חוק אשראי הוגן ,התשנ"ג 1993 -
שיעור עלות מרבית של
שיעור עלות ממשית של
עלות אשראי
האשראי

האשראי

ניצול עסקאות רגילות – 0%
לשנה

__%

ניצול עסקאות בהסדר קרדיט –
 __%לשנה

שיעור העלות המרבית של האשראי
המוצג לעיל נכון לתאריך המסמך.

ניצול עסקאות בהסדר קרדיט
בתשלומים  __% -לשנה
שיעור העלות הממשית המוצג
לעיל ,נכון לתאריך המסמך.
השיעור חושב לפי שיעור הריבית
השנתית המתואמת ,בהנחה כי
כל סכום מסגרת האשראי לאותו
ההסדר נוצל במלואו.

ריבית פיגורים

ריבית הפיגורים

שיעור ריבית פיגורים מרבי

ראו סעיף  5להלן
הערות:

-1
-2
-3

-4

הודעות הנשלחות על ידי הבנק בקשר עם כרטיס האשראי ,יישלחו לתיבת ההודעות
באפליקציה.
היקף הערבות (ככל שישנה) מפורט במסמכי הערבות של הבנק.
מסגרת כרטיס האשראי ניתנת לניצול לצורך ביצוע עסקאות שוטפות והסדרי אשראי
כמפורט בהסכם .ניצול מסגרת האשראי לצורך ביצוע עסקאות שוטפות אינו כרוך
בתשלום ריבית כלשהו וניצול מסגרת האשראי לצורך ביצוע הסדר אשראי ,כרוך
בתשלום ריבית כמפורט לעיל .סכום מסגרת האשראי הרשום לעיל ,הינו משותף
לכלל אפשרויות הניצול השונות.
ניתן לנצל את הסדרי הקרדיט והקרדיט בתשלומים בשלוש דרכים שונות :מראש,
בדיעבד ובאמצעות בית העסק ,והכל באותם שיעורי הריבית כמפורט לעיל.

*כתב זה ,הנספח וכל יתר מסמכי האשראי המצורפים לו מוצגים ללווה לפני העמדת
מסגרת כרטיס האשראי ויחולו על האשראי אם יועמד ללווה לבקשתו והם תקפים נכון
לרגע הפקת המסמך בלבד.
הנתונים נכונים למועד הצגתם ,אם האשראי היה נלקח במועד זה .הנתונים עשויים
להשתנות בהתאם למועד העמדת מסגרת כרטיס האשראי בפועל.

העמדת מסגרת כרטיס אשראי
מס' חשבון הלווה:
בכפוף לאמור בתנאים הכלליים לניהול חשבון ("התנאים הכלליים") ובהוראות ההסכם כרטיס
החיוב ("ההסכם") ,נבקשכם להקצות לנו מסגרת כרטיס אשראי בשקלים חדשים ,והכל כמפורט
להלן:
 .1מס' עסקה:
 .2סכום המסגרת:
 .3פירעון 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
ישראכרט 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 בסעיפים 20.3.6 ,20.2.3
ו 20.4.8 -להסכם.
 .4זכות 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 או
בתנאים הכלליים ,הבנק או המנפיק הנוסף יהיו רשאים ,על פי שיקול דעתם ,לנקוט באחת או
יותר מהפעולות הבאות:
א .להעמיד לפירעון מיידי 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
המיידי וכל חיוב אחר בקשר לכך) .הקדמת מועד הפירעון תיעשה אם היה חשש ממשי לאי
פירעון האשראי ,אם הסיכון לאי פירעון האשראי גדל בשיעור ניכר ,אם היתה הפרה יסודית
של כרטיס החיוב ,או אם התקיימו תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה כאמור
לגבי האשראי.
ב .להקטין או לבטל את מסגרת כרטיס האשראי.
ג .לבטל את תוקף הכרטיס.
ד .להקפיא את השימוש בכרטיס האשראי.
ה .לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב.
והכל בכפוף לדין וכמפורט בסעיף  15להסכם .מובהר ,כי הלקוח יישא בכל ההוצאות הסבירות
הקשורות במימוש זכויות הבנק לגביית סכומי החוב ,לרבות הוצאות הכרוכות בכל הסדר פשרה,

תביעה או במימוש בטוחות וערובות שניתנו לבנק ,ובכלל זה שכ"ט עו"ד הבנק ,בכפוף להוראות
כל דין.
 .5ריבית פיגורים
העסקאות נשוא מסמך זה ,לא יישאו בריב ית פיגורים מסוימת ולא נקבעה להם ריבית פיגורים
כאמור .אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הלווה בקשר עם חיובים שיגיעו
בעקבות שימוש בכרטיס האשראי .סכומי החיוב בגין שימוש בכרטיס אשראי יחויבו
מחשבון הלווה ,ועל כן כל חיוב שיגרום לחריגה ממסגרת האשראי/העו"ש המאושרת
או להגדלתה של חריגה זו ,יישא ריבית פיגורים בשיעור שנגבה בגין חריגה ממסגרת
האשראי/העו"ש בחשבון.
 .6שינוי תנאי מסגרת כרטיס האשראי
הלווה רשאי לשנות ,בכל עת ,באמצעות האפליקציה ,את גובה מסגרת כרטיס האשראי בהתאם
למוצג באפליקציה ,והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הבנק.
 .7הגבלת שיעור העלות הממשית של האשראי
שיעור העלות הממשית של האשראי ,כהגדרתו בחוק ,אשר ידוע במועד כריתת הסכם זה ,לא
יעלה על שיעור העלות המירבית של האשראי ,כהגדרתו בחוק הנ"ל ,אשר ידוע באותו מועד.
השיעורים האמורים נקובים במסמך ריכוז הפרטים העיקריים המהווה חלק מכתב זה.
 .8פרשנות  -למונחים בכתב זה זו תהא המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים ,אלא אם נאמר
אחרת.
מובהר בזאת ,כי כתב זה מחליף ומבטל כל מסגרת כרטיס אשראי קודמת ו/או תנאים
קודמים (ככל שהיו כאלה בחשבון).
יובהר ,כי עם אישור הלקוח למסמך זה על כל חלקיו ,הוא יהווה הסכם אשראי מחייב
אשר נכנס לתוקפו .ההסכם יוצג ויהיה זמין לעיון הלקוח ,בכל עת ,באמצעות
האפליקציה.

