בקשה להנפקת כרטיס חוץ בנקאי עסקי לתאגיד
לכבוד
ישראכרט בע”מ ו/או ישראכרט מימון בע”מ )להלן “המנפיקה”(
המסגר  ,40ת”ד  57722תל אביב  ,6157602מחלקת הנפקות ,טלפון03-6364777 :

קוד רשת

סניף רשת

555

555

את הפרטים יש למלא בכתב יד קריא וברור ולשלוח חזרה במיילtaagid@isracard.co.il :

קוד שיוך ראשי
0

0

6

0

1

חלק א’  -פרטי התאגיד )התאגיד שפרטיו להלן ייקרא לשם הנוחות “התאגיד” או “הלקוח”(
שם התאגיד בעברית
סוג התאגיד) :הקף את הסוג(

שותפות
רשומה

חברה בע”מ

שותפות
מוגבלת

שם התאגיד בלועזית
אגודה
מפלגה הרשומה
שיתופית
בישראל

מספר תאגיד
עמותה

חברה ציבורית

מלכ”ר

תאריך התאגדות

כתובתו הרשומה של התאגיד:

רחוב

ישוב
מס’ טלפון
כתובת התאגיד בלועזית:

מס’ בית

טלפון נייד

מספר פקסימיליה

Postal Code
Apt. no.
Postbox
כתובת למשלוח דואר )במידה ושונה מהכתובת שצוינה לעיל(:

ישוב
פרטי חשבון בנק לחיוב

מס’ בנק
נוסף
מידע
מסגרת בבנק:

מס סניף
ש”ח

מחזור עיסקי
שנתי:

עד  1,000,000ש”ח
מעל  5,000,000ש”ח

מס’ מועסקים

Street

מס’ בית

שם הסניף

שם משפחה

ת.ז.

שם פרטי

City

ת.ד.

מיקוד

דירה

ותק בחשבון
שם בעלי הח-ן כמופיע בספרי הבנק
מס חשבון
בשנים
בין  2,000,001ל 5,000,000 -ש”ח
בין  1,000,001ל 2,000,000 -ש”ח

ענף

פרטי איש קשר בתאגיד
להשלמת פרטים במידת הצורך
שם איש קשר בתאגיד:

דירה

כתובת אתר האינטרנט של התאגיד

House no.

רחוב

שם הבנק

ת.ד.

מיקוד

מס’ רכבים בבעלות החברה

תפקיד

מס’ רכבים בליסינג

טלפון נייד

מס’ טלפון משרדי

כתובת מייל של איש קשר בחברה

חלק ב’  -פרטי מחזיק הכרטיס )המורשה שפרטיו שלהלן ייקרא לשם הנוחות “המורשה” או “מחזיק הכרטיס”(
שם פרטי בעברית

שם משפחה בעברית
שם משפחה לועזי

עו”ד ADV.

ישוב
כתובת המחזיק בלועזית:

מס’ טלפון

סוג תעודה
שם פרטי לועזי

תואר:
ד”ר DR.
כתובת המורשה )מחזיק הכרטיס(

Postbox

מס’ זיהוי

רו”ח CPA.

מהנדס ENG.

רחוב

Apt. no.

Postal Code

תפקיד בארגון
תאריך לידה

מין

פרופ’ PROF.

מצב משפחתי

יועץ מס CTA .

מס’ בית

House no.

מס’ עובד בארגון

ת.ד.

אחר

דירה

Street

טלפון נייד

מיקוד

City

כתובת דואר אלקטרוני

האם מחזיק הכרטיס הינו איש ציבור  /קרוב לאיש ציבור  /שותף קרוב של איש ציבור? * יש לבחור את התפקיד מהרשימה בביאורים בתחתית הטופס
☐ קרוב /שותף עסקי של איש ציבור בתפקיד
☐ לא ☐ איש ציבור בתפקיד
האם מחזיק הכרטיס הינו בעל יכולת השפעה על החלטות רכש בעלות היקף כספי משמעותי אצל צדדים שלישיים ? ☐ לא ☐ כן ,פרט
האם סורבת לקבלת שירותים בתאגיד בנקאי אחר מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור? ☐ לא ☐ כן ,פרט
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מועד חיוב לבחירה:
ש”ח סך הוצאות חודשיות צפויות בכרטיס:
מסגרת מבוקשת:
10
2
ש”ח
לתשומת לבך! היה וברשותך כרטיסים שהונפקו על ידי אותה מנפיקה ומחוייבים באותו חשבון ,ישתנה מועד החיוב גם בכרטיסים הנוספים כאמור ,בהתאם למועד החיוב המבוקש בבקשה זו.

* אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1

חלק ג’  -מסמכי אשראי נוספים

לצורך הנפקת הכרטיס הנך נדרש להמציא בנוסף לטופס זה את המסמכים הבאים) :להשלמת תהליך הנפקת הכרטיס תדרש בהמשך להמציא מסמכים נוספים(:
בין  10,000ש"ח ל 100,000 -ש"ח :יש להמציא  3תדפיסי עו"ש אחרונים מחשבון החברה.
מעל  100,000ש"ח :יש להמציא  3תדפיסי עו"ש אחרונים מחשבון החברה ומאזן תקף ל 16-חודשים אחרונים )בהעדרו יש להמציא מאזן בוחן אחרון(.

חלק ד’  -תנאי כרטיס
היה ויאושר לך כרטיס ,יישלח אלייך הכרטיס באמצעות חברת שליחויות ותתבקש להפעילו .עד לביצוע ההפעלה הכרטיס יהיה חסום לשימוש .הקוד הסודי יישלח אלייך בדואר נפרד.
ביזנס עלות דמי כרטיס חודשית  19.90 -ש”ח
 - Gold MasterCardעלות דמי כרטיס חודשית  15.90 -ש”ח
סוג הכרטיס המבוקש:
 World Elite MasterCardעלות דמי כרטיס חודשית $ 63.31 -
פלטינה עלות דמי כרטיס חודשית  19.90 -ש”ח
אחר:
ביזנס גולד עלות דמי כרטיס חודשית  19.90 -ש”ח
לא
כן
משיכות מזומנים  -משיכות מזומנים בארץ יחויבו בחשבון באופן שוטף ובסמוך לביצוע המשיכה .האם לחסום את הכרטיס למשיכת מזומנים:
התעריפים המפורטים לעיל הינם נכון לתעריפון המנפיקה נכון ליום הנפקת הכרטיס .המנפיקה רשאית לשנות מעת לעת את העמלות ,תעריפיהם והתנאים החלים עליהם ,ובכלל
זה בכל הנוגע לפטורים ו/או הטבות .שימושים בחו”ל  -כרטיסי  ,Gold MasterCardביזנס וביזנס גולד יחוייבו באופן שוטף ובסמוך לקליטת השוברים אצל המנפיקה ,וכרטיסי
פלטינה ו World Elite-יחוייבו אחת לחודש ,באחד משני מועדי החיוב שבחרת.

חלק ה’  -התחייבות המורשה )אשר הכרטיס נושא את שמו( והתאגיד

אנו הח"מ מאשרים ומבקשים כדלקמן:
א .להנפיק כרטיס אשראי בהתאם לבקשה זו .התנאים המלאים והמחייבים יפורטו בהסכם כרטיס החיוב והמסמכים הנלווים לו ,עליהם נחתום כתנאי לקבלת הכרטיס וכי בכל מקרה של סתירה
או אי התאמה יגבר האמור במסמכים הנ”ל.
ב .הפרטים שמסרנו נכונים ומלאים ותהיו רשאים לבטל את הכרטיס אם יסתבר שהמידע שמסרנו אינו נכון ו/או אינו מדויק .ההחלטה בדבר הנפקת הכרטיס ,סוג הכרטיס ,גובה ותנאי מסגרת
הכרטיס מסורה לשיקול דעתכם הבלעדי וכי תהיו רשאים שלא להנפיק לנו כרטיס כלל או להנפיק כרטיס מסוג אחר )נמוך יותר( מזה שהתבקש.
ג .הסכמה לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע
* אנו מסכימים לכך שהמנפיקה תקבל מכל חברה בקבוצת ישראכרט את כל המידע עלינו המצוי בידיה ,תשמור את המידע אצלה ותשתמש בו וכן תעביר לכל חברה אחרת בקבוצת ישראכרט
את המידע המתקבל מאיתנו  -וזאת לצורך בדיקת בקשתנו כאמור ולצורך איתור ומניעת הונאות” .קבוצת ישראכרט” לעניין זה כוללת את ישראכרט בע”מ ,ישראכרט מימון בע”מ,
פרימיום אקספרס בע”מ וכל חברה-אחות ,חברה-בת או חברה שהיא בעלת שליטה באיזו מהחברות הללו.
* אנו מסכימים כי כל הפרטים שמסרנו ו/או נמסור לכם ,יישמרו וינוהלו במאגרי המידע של המנפיקה  /המועדון וכי תהיו רשאים להעביר ביניכם מידע.
* לא חלה עלינו חובה חוקית להסכים למבוקש  -אולם בלא הסכמתנו לא תוכלו לבחון את בקשתנו ולהחליט אם לאשרה או לסרב לה.
ד .לידיעתכם :ייתכן ותדרשו בהמשך לחתום על ערבות כתנאי להנפקת הכרטיס.
ה .אנו מסכימים לתנאי בקשה זו.
חתימת מחזיק הכרטיס
חתימת התאגיד
אשר הכרטיס נושא את שמו
ת.ז.
חתימת מורשי החתימה בתאגיד  +חותמת התאגיד נחתם על-ידי :שם מלא
שם מלא

נחתם בתאריך:

ת.ז.

חלק ו’  -בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון כשהמוטב הוא חברת כרטיסי אשראי  -ישראכרט בע”מ
לכבוד
בנק

מספר חשבון בנק

סניף

סוג חשבון

בנק

סניף

)“הבנק”(

תאריך
הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות:

קוד המוסד )המוטב(

)“הלקוחות”(

3

4

5

0

אסמכתא  /מס’ מזהה של הלקוח אצל המוטב )ככל שקיים(

2

 .1אני הח”מ
מס’ זהות/ח.פ
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק
מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ”ל )“החשבון”( הרשאה לחיוב חשבוננו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע”י המוטב באמצעות קוד המוסד.
 ..12כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
שימיםללוימיהלבויקהשבהקלשההקלמהתקהמהתרהשהארהשלאחיהולבחהיוחבשהבוחן.שבון.
א .א .עלינועליקנובלקמבהלמומטהבמואטתבהאפתרהטיפםרטהינםדרהנשידםר ל
ב .ב .הרשהארהשזואנהיזתוננתיתלנביתטלובליעטו”ילהעו”דיעהוהדבעכהתבכמתאבתנמואלתבננוקלבשנתקכנשסתכלנתוסקלףתויוקםףיעוסםקיעםסקאיחםדאלחאדחלראמחתרן מהתהןודהעהוהדלעבנהקל,בונכןק,נויכתןננתיתלנביתטלובליעטופל”יעהפו”ריאהותרכאלתדיכן.ל דין.
שההובדיעטותלהניביתנטוהללניאתחנרהמלועאדחרהחמיוועב,ד ההזיחיכויב,
ג .ג .נהיהנרהישהאירםשלאיבםט לבחיטולב חמיוסוביםמ,סוויבלם,בודבלשבהודדשעהודעלעהכךעלתיכמךסרתיעמלסירדנעולביכדנתובבלכבנתבק,ללבאניק,אולחארימאו-ח3רי מי-ע3סיקמיםעלסאקיחרם למואעחדרהמחויועבד .הככחילוב.שהכוכדלעת
ייעשההזיבכועירייךיעושםהמבתןערהךוידועםתמהתבןיהטודל.עת הביטול.
ד .ד .הבנקהבאנינקו אינחוראאיחברכאיל בהכנולגהענולגעעסלקעהסשקבהינישנובינליבניוןלהבימןוטהבמ.וטב.
שלעאשיהעבשההשביהמוששימבומששבךמתשקךופתהקושפלה4ש2לחו4ד2שחיוםדשמימםועמדמוהעחדיוהבחהיואבחהרואן,חברוטן,לבה.טלה.
ה .ה .הרשהארהששאלהא י
ו .ו .אם תאעםנותלעבנוקלשבתקנו,שתהנבו,נקהיבנפקעילפבעהלתבאהםתלאהוםרלאהוותראהורתשהארהשזוא,הבזכו,פובףכלפוהוףרלאהוותראכולתדיכןלודהיןסוכהםסשכבםינישנובינליבניוןלהביבןנקה.בנק.
שהאויצליהאונוצימאןנוהמהןסהדרהסהדמרפוהרמטפוברהטרבשהארהשזוא,האזום,תאהםיהתלהויהסילבוהסיסבביהרסהבילרכהך,לויכוךד,יויעולדינועעללנוכעךלמיכדך למיאדחלראקחברלקתבהלחתלהטחתולטתותךו צתיווךן צהיוסןיבההס.יבה.
ז .ז .הבנקהברנשקאיר ל
המוטב.
ע”י
לבנק
תוגש
זו
שבקשה
 ..23אנו מסכימים
חתימת הלקוחות x
שם המוסד )המוטב(

לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף.

חלק ז’  -אישור הבנק להקמת הרשאה לחיוב חשבון כשהמוטב הוא חברת כרטיסי אשראי  -ישראכרט בע”מ
לכבוד
ישראכרט בע”מ
המסגר 40
ת.ד62030 .
תל אביב 6162001

מספר חשבון בנק

קוד מסלקה

סוג חשבון
סניף

קוד מוסד

,

קבלנו הוראות מ
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם ,אשר
מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד
לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול
בכתב על ידי בעל/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא בעל/י החשבון מן ההסדר.
אשור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
טופס זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק ,העתק ממנו ימסר למשלם
מקור  -ישראכרט ,העתק  -ללקוח

3

4

5

בנק

אסמכתא )מס’ מזהה של הלקוח בחברה(

0

2

בכבוד רב,
בנק
תאריך

סניף
חתימה וחותמת הסניף

2942

באורים* :תפקידי איש ציבור :ראש מדינה ,נשיא מדינה ,ראש עיר ,שופט ,חבר כנסת או פרלמנט ,חבר ממשלה ,חבר הנהלת בנק מרכזי ,שגריר ,חבר מפלגה בכיר,
קצין צבא או משטרה בכיר ,מנהל בכיר בחברה ממשלתית ,חבר הנהלה בכיר בארגון בינלאומי ,מנהל בארגון בינלאומי ,משנה למנהל בארגון בינלאומי ,חבר
דירקטוריון בארגון בינלאומי *איש ציבור  -איש ציבור זר או איש ציבור מקומי או בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי * קרוב של איש ציבור  -קרוב משפחה :בני זוג,
הורים ,אחים ,ילדים *שותף עסקי של איש ציבור  -יחיד הידוע כבעל שליטה משותפת בתאגיד או בנאמנות או בעל קשרים עסקיים עם איש ציבור או יחיד שהוא
בעל שליטה בלעדי בתאגיד או בנאמנות שידוע כי הוקמו למעשה לטובת איש ציבור.
2

נספח לבקשה להנפקת כרטיס חוץ בנקאי עסקי לתאגיד
לכבוד
פרימיום אקספרס בע”מ ו/או ישראכרט מימון בע”מ )להלן “החברה”(
המסגר  ,40ת”ד  62030תל אביב 6162001

תאריך:

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
הננו להודיעכם ,כי בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי ,התשע”ו  2016 -ותקנותיו )“החוק”( ,בכוונת קבוצת
ישראכרט לקבל חיווי אשראי לגביכם ,לשם קבלת החלטה אם להעניק לכם את האשראי נשוא הבקשה ,לקבוע את
תנאיו ולצורך ניהולם השוטף .כדי לקבל את החיווי ,לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי
לגביכם הכלולים במאגר נתוני אשראי שהוקם מכוח החוק .החיווי ישמש את החברות בקבוצת ישראכרט :ישראכרט
בע”מ ,ישראכרט מימון בע”מ ,פרימיום אקספרס בע”מ ,צמרת מימונים בע”מ ,גלובל פקטורינג בע”מ וכל חברה
שתימנה על הקבוצה בעתיד ,וזאת לשם קבלת החלטה כאמור וניהול סיכונים אצלן.

פרטי הערבים המוצעים
)יש לציין רק ערב שהינו בעל מניות בתאגיד מעל חמישה אחוזים או שמשמש כדירקטור בתאגיד או כמנהל הכללי של התאגיד(:
_________________________
מלא _________________________ :מספר
זהות ____________________ :כתובת:כתובת:
מספר זהות:
שם מלא:
שם
שם מלא _________________________ :מספר זהות ____________________ :כתובת_________________________ :
כתובת:
מספר זהות:
שם מלא:
שם מלא _________________________ :מספר זהות ____________________ :כתובת_________________________ :
שם מלא:

מספר זהות:

כתובת:

שם מלא:

מספר זהות:

כתובת:

הסכמה לענין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע
א.
א.
ב.
ב.

ג.ג.
ד.

ד.
ה.

אנו מסכימים כי כל הפרטים שמסרנו ו/או נמסור לחברה ,יישמרו וינוהלו במאגרי המידע של החברה.
אנו מסכימים לכך שתהיו רשאים לקבל מכל חברה אחרת בקבוצת ישראכרט את כל המידע עלינו ,לשמור את
המידע ולהשתמש בו וכן להעביר לכל חברה אחרת בקבוצת ישראכרט את המידע המתקבל מאיתנו  -וזאת
לצורך בדיקת בקשתנו זו ו/או כל בקשה אחרת בעתיד ,לשימושים רגולטורים ,בדיקת הערבים ,וכן לצורך
איתור ומניעת הונאות ,ניהול סיכונים ולמטרות ניהול שוטף בקבוצת ישראכרט.
“קבוצת ישראכרט” לעניין זה כוללת את ישראכרט בע”מ ,ישראכרט מימון בע”מ ופרימיום אקספרס בע”מ.
אנו מסכימים לכך כי תהיו רשאים לפנות ולקבל מעת לעת מידע עלינו ממקורות נוספים ,בהתאם להוראות כל
דין ,וזאת לצורך המטרות המפורטות לעיל בסעיף קטן ב’.
לא חלה עלינו חובה חוקית להסכים למבוקש  -אולם בלא הסכמתנו לא תוכלו לבחון את בקשתנו ולהחליט
אם לאשרה או לסרב לה.
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