בקשת הצטרפות להסדר סליקה סלולארי  -הסכם בית עסק
לכבוד
ישראכרט בע"מ ו/או יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ו/או אמינית בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ (כל אחת לחוד" -חברת כרטיסי האשראי")
המסגר ,40
תל-אביב61620 ,

עבור

חברות

כרטיסי

 .1אנו החתומים מטה ("בית העסק") מבקשים להצטרף להסכם בית העסק המתופעל על-ידי ישראכרט בע"מ
האשראי הבאות:
[ ]Xישראכרט בע"מ (עבור כרטיסי ישראכרט ועבור כרטיסי מסטרקארד).
[ ]Xיורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (עבור כרטיסי מסטרקארד ,יורוקרד ו JCB-בעסקאות המשולמות בכרטיסים שהונפקו מחוץ לישראל
[ ]Xפועלים אקספרס בע"מ (עבור כרטיסי אמריקן אקספרס).
[ ]Xאמינית בע"מ (עבור כרטיסי ויזה).
וזאת ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם בית העסק שנמסר לנו.

 .2בקשת הצטרפות זו הינה חלק מהסכם בית העסק ותנאי מתנאיו .מילים ,הגדרות וביטויים שהוגדרו בהסכם בית העסק והמופיעים בבקשה
זו ,תהא להם בבקשה זו המשמעות שניתנה להם בהסכם בית העסק.
 .3ידוע לנו ,כי הסכם בית העסק עבור כל אחד מחברות כרטיסי האשראי כאמור ייכנס לתוקף מעת שיימסר לבית העסק אישור בכתב על
כך על-ידי חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית .עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי ,בית העסק יהא מחויב בהוראות הסכם
בית העסק.
 .4בית העסק מאשר בזאת ,כי הפרטים שנמסרו בבקשה זו הינם נכונים וכי החשבון/ות הוא/הם בבעלותו הבלעדית.
 .5בית העסק מאשר קבלת תעריפון העמלות של חברת כרטיסי האשראי בהתאם לחברות כרטיסי האשראי המסומנים בסעיף  1לעיל
וכן מסכים לשיעור העמלות וליתר התנאים המצוינים בבקשה זו ובהסכם בית העסק.
חלק א'  -הסכם בית העסק
ידוע לבית העסק ,כי הוראות הסכם בית העסק תחולנה בהתאם לפרקים המסומנים ,כדלקמן:
[ ]Xפרק א'  -תנאים כלליים ועסקאות רגילות
[ ]Xפרק ב'  -נהלי אבטחה של בית העסק
בית העסק מתחייב לפעול וליישם את נהלי האבטחה כמפורט בפרק ב' ו/או כפי שיידרש מעת לעת על ידי חברת כרטיסי האשראי

[ ] פרק ג'  -עסקאות קרדיט
[ ]Xפרק ד'  -עסקאות בתשלומים  .מספר התשלומים המאושר עד  12תשלומים.
( למעט עסקאות דחויות ,שלצורך ביצוען יהא על בית העסק לקבל אישור מפורש על-ידי חברת כרטיסי האשראי)

[ ]Xפרק ה'  -עסקאות במסגרתן לא הוצג כרטיס
[ ] פרק ו'  -עסקאות באמצעות האינטרנט
[ ] פרק ז'  -זיכויים בגין עסקאות הנקובות במטבע חוץ – מטבע חוץ מאושר  :יורו  /דולר (ארה"ב) .
[ ] פרק ח'  -הוראות הנוגעות לכרטיס חיוב לבית עסק.

*כפוף לחתימה על הסכם לקבלת כרטיס חיוב.

[ ] פרק ט'  -הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר נקודת מכירה שהועמד על-ידי חברת כרטיסי האשראי
[ ] פרק י'  -הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר נקודת מכירה שלא הועמד על-ידי חברת כרטיסי האשראי
[ ] פרק י"א  -הוראות הנוגעות לכרטיס בעל יתרה צבורה ותווי קנייה
[ ] פרק י"ב  -שימוש בכרטיס חכם
[ ] פרק י"ג  -עסקאות תוך שימוש במכשירי הטבעה ידניים
[ ]Xפרק י"ד  -תנאים לקבלת שירות בערוצי שירות  -בנקאות בתקשורת
[ ] פרק ט"ו – שירות ישראכרט  – CHECKהבטחת שיקים
[ ] פרק ט"ז – שירות ישראכרט  – CHECKניכיון שיקים
[]Xפרק י"ז – כתב התחייבות להחזרת הלוואות

חלק ב' – התקשרות של יחיד או מספר יחידים
מספר עוסק מורשה של בית העסק
במידה שהמתקשר הינו יחיד ,יש למלא את שם המתקשר בהסכם בית עסק (לדוג' :ישראל ישראלי(
___________ _____________ ____________ ___________ .1
מס' ת.ז.

תאריך הנפקת ת.ז

שם משפחה

___________
ת .לידה

שם פרטי

ז/נ
**

תפקיד

כתובת פרטית:
________________ _______________ _____________ ____________ __________ ___________
רחוב

יישוב

ת.ד.

מס' בית

דירה

מיקוד

___________________ ____________________ __________________
מס' טלפון נייד

מס' טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

_____________ _____________ ____________ ____________ .2
מס' ת.ז.

תאריך הנפקת ת.ז

שם פרטי

שם משפחה

___________
ת .לידה

ז/נ
תפקיד

**

כתובת פרטית:
________________ _______________ _____________ ____________ __________ ___________
יישוב

רחוב

ת.ד.

מס' בית

קומה

מיקוד

___________________ ____________________ __________________
מס' טלפון נייד

מס' טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת למשלוח דואר (במידה ששונה מהכתובת שצוינה לעיל):
_______________ ________________ _______________ ___________ __________ ___________
יישוב

מס' בית

רחוב

ת.ד

דירה

מיקוד

נקודת המכירה של בית העסק:
________________ _______________ _____________ ____________ __________ ___________
יישוב

רחוב

מס' בית

ת.ד.

דירה

מיקוד

___________________ ____________________ __________________
מס' טלפון

מס' פקסימיליה

מס' טלפון נייד

תיאור המוצרים/השירותים המסופקים בבית העסק:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

** יש למלא את תפקיד ממלא הפרטים ,כגון מורשה חתימה ,בעל מניות ,שותף ,נושא משרה (מנהל ,וכדומה) וכדומה.

חלק ג'  -התקשרות של תאגיד (פרטים כלליים אודות המתקשר עם חברות כרטיסי האשראי בהסכם בית העסק )
______________________
שם בית העסק (עברית)



שמות מסחריים בהם בית העסק עושה שימוש
(אם קיימים)

שם בית העסק (לועזית)

במידה שהמתקשר בהסכם בית העסק הינו תאגיד (חברה בע"מ ,שותפות רשומה ,שותפות מוגבלת ,אגודה שיתופית ,עמותה)
יש למלא את שמו המלא של התאגיד (לדוג :א.ב.ג.ד בע"מ) :
___________________ _____________________ ________________
מס' התאגיד

מועד ההתאגדות

סוג התאגיד

כתובתו הרשומה של התאגיד:
________________ _______________ _____________ ____________ __________ ___________
רחוב

יישוב

מס' בית

דירה

ת.ד.

מיקוד

___________________ ____________________ __________________
מס' פקסימיליה

מס' טלפון
כתובת e-mail

מס' טלפון נייד
כתובת אתר האינטרנט של בית העסק

פרטים כלליים אודות בעלי מניות ,שותפים ,נושאי משרה ו/או מורשי חתימה מטעם המתקשר בהסכם בית העסק *
_____________ _____________ ____________ ____________ .1
מס' ת.ז.

תאריך הנפקת ת.ז

שם משפחה

___________

שם פרטי

ז/נ
**

תפקיד

ת .לידה

________________ _______________ _____________ ____________ __________
יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

דירה

___________________ ____________________ __________________
מס' טלפון

מס' טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

_____________ _____________ ____________ ____________ .2
מס' ת.ז.

תאריך הנפקת ת.ז

שם משפחה

___________
ת .לידה

שם פרטי

ז/נ
תפקיד

**

________________ _______________ _____________ ____________ __________
יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

דירה

___________________ ____________________ __________________
מס' טלפון

מס' טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת בית העסק

** יש למלא את תפקיד ממלא הפרטים ,כגון מורשה חתימה ,בעל מניות ,שותף ,נושא משרה (מנהל ,וכדומה) וכדומה.

חלק ד'  -שירות בערוצי שירות  -בנקאות בתקשורת
בית העסק מבקש לאפשר לו ביצוע של פעולות ושירותים המפורטים להלן בערוצי התקשרות הבאים (יש לסמן  Xאחד בלבד לשורה):
ידוע לבית העסק ,כי יחולו עליו בהקשר זה כל התנאים המפורטים בפרק י"ד להסכם בית העסק ,וזאת לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי
להחלת פרק זה במפורש בכתב ומראש.

קבלת מידע

פעולה
ערוץ ההתקשרות

ביצוע פעולות בכרטיס/חשבון

לא מעוניין

[לרבות קבלת אשראי]

מענה קולי מאויש או ממוחשב ( )IVRבמוקד חברת כרטיסי האשראי













מכשיר סלולארי של בית העסק שמספרו:







דואר אלקטרוני של בית העסק:







הוראה במכשיר פקסימיליה שמספרו_________________ :
אתר האינטרנט של חברת כרטיסי האשראי

_________________

________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת בית העסק

חלק ה' – מידע
א .בית העסק מאשר בזאת שהמידע שנמסר על-ידיו ואודותיו לחברת כרטיסי האשראי נמסר מרצונו ובהסכמתו וכי ידוע לבית העסק כי
המידע והנתונים וכל עדכון שלהם שמסר ושימסור יישמרו במאגרי מידע ממוכנים או אחרים של חברת כרטיסי האשראי ,ויהיה בר
גישה גם לאלה שיעסקו עבור חברת כרטיסי האשראי בהפעלת ההסדר ,ובכלל זה הארגונים הבינלאומיים .לבית העסק ידוע ,כי יכול
שייעשה שימוש במידע הנ"ל לצורך אישור כל בקשה שהיא של בית העסק מאת חברת כרטיסי האשראי בקשר עם הסכם בית העסק,
לרבות (אך לא רק) בקשר עם הלוואות שייתכן ותינתנה לבית העסק ככל שתינתנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמה,
ביצוע תשלום מוקדם (מקדמות ,הקדמות ,ניכיונות) לבית העסק ,וכן גם לצורך פעילותה .כמו-כן ידוע לבית העסק והוא מסכים לכך,
שחברת כרטיסי האשראי תהא רשאית לערוך לגביו בדיקות מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה ,ללא צורך באישור של בית העסק לצורך
האמור .מובהר כי מסירת המידע אינה חובה על-פי דין ונעשית על-ידי בית העסק מרצונו.
ב .מוסכם על בית העסק ,כי המידע כאמור ישמש את חברת כרטיסי האשראי לצורך פילוח ומיקוד פניות שיווקיות ו/או כמאגר דיוור ישיר
אודות פרסומים שונים ,לרבות ומבלי לגרוע ,מבצעים ,הטבות ,הודעות ,אירועים ,הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף ("מידע פרסומי"),
מטעם חברת כרטיסי האשראי ו/או גורם מטעמה ,או מטעם צדדים שלישיים .בית העסק מסכים לקבל מחברת כרטיסי האשראי מידע
פרסומי אשר ישוגר אליו ,בין היתר ,באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ( )smsאו כל
אמצעי תקשורת אחר.
ידוע לבית העסק ,כי באפשרותו להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לחברת כרטיסי האשראי.

________________
תאריך

_______________________

_______________________

שם בית העסק

חתימה וחותמת בית העסק

חלק ו'  -השכרת מכשיר נקודת מכירה ()POS
סוג מכשיר____________________________ :
מספר המכשיר_________________________ :
דמי שכירות:
דמי השכירות בגין שכירות מכשיר נקודת המכירה יעמדו על סך של  39.90ש"ח לחודש בצירוף מע"מ.
דמי השכירות יגבו מראש ב 02 -לכל חודש ,עבור כל החודש או חלק ממנו.
הטבה בדמי שכירות מכשיר נקודת המכירה:
במסגרת מבצע יהיה זכאי בית העסק לפטור מלא מדמי שכירות מכשיר נקודת המכירה למשך  12חודשים מיום הצטרפותו להסדר הסליקה בכפוף
לכך שהסכם בית העסק עם חברת כרטיסי האשראי בתוקף בגין כל המותגים" :ישראכרט"" ,מאסטרקארד"" ,ויזה" ו"אמריקן אקספרס".
בחלוף  12החודשים כאמור וכל עוד הסכם בית העסק בתוקף בגין כל המותגים כאמור ,יהיה זכאי בית העסק להנחה בסך של  30ש"ח לחודש,
כך שדמי שכירות בגין מכשיר נקודת מכירה יהיו בסך של  9.90ש"ח לחודש בצירוף מע"מ.
מובהר כי במקרה של סיום הסכם בית העסק באחד או יותר מהמותגים המוזכרים לעיל ,מכל סיבה שהיא ,יגבו דמי השכירות במלואם החל ממועד
סיום ההסכם כאמור.
הבעלות על מכשיר נקודת המכירה והשימוש בו:
[א]
[ב]
[ג]
[ד]

המכשיר שיוצב אצל בית העסק הינו רכושה הבלעדי של חברת כרטיסי האשראי ויישאר כך גם בעת הצבתו אצל בית העסק.
המכשיר יוצב אצל בית העסק לצורך שימושו של בית העסק בלבד.
מכשיר נקודת המכירה מיועד לשימוש של בית העסק בלבד .בית העסק מתחייב שלא להעביר את המכשיר לאחר ולא לעשות בו כל שימוש
שאינו השימוש על-פי הסכם זה ולא לאפשר לאחר לעשות כל שימוש בו.
בית העסק מתחייב בזה להשתמש במכשיר אך ורק על סמך הנחיות התפעול ונתונים שיקבל מעת לעת מחברת כרטיסי האשראי
וכן בהתאם להוראות היצרן של המכשיר.
בית עסק מתחייב לבצע עסקאות באמצעות מכשיר נקודת המכירה בהתאם לתחום העיסוק שאושר ע"י חברת כרטיסי האשראי ובתחום
מדינת ישראל בלבד.

תחזוקת מכשיר נקודת המכירה:
בית העסק מתחייב בזה לנקוט את כל הצעדים הדרושים לשמירה על תקינות המכשיר ושלמותו.
[א]
בית העסק מתחייב למסור את המכשיר לתיקון ,במקרה של תקלה ,אך ורק למעבדה מורשית מתוך רשימה של מעבדות שתקבע
[ב]
על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
בית העסק מתחייב שלא לעשות במכשיר כל שינוי או תיקון שלא אצל מעבדה שנקבעה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
[ג]
אם יעשה כן ,תהיה חברת כרטיסי האשראי רשאית לחייב את בית העסק בכל ההוצאות כדי לבטל את השינוי או כדי לתקן את המכשיר
או לחלופין ,במלוא עלות המכשיר עצמו.
בכל מקרה של תקלה במכשיר אשר נגרמה במזיד ו/או עקב רשלנות של בית העסק או מי מטעמו ו/או בכל מקרה של קלקול במכשיר
[ד]
נקודת המכירה הנובע מאירועים כגון :קצר חשמלי ,תנאי חום ,מגע עם מים ,שבירת המכשיר וכדומה ,יישא בית העסק בהשתתפות
עצמית בעלות תיקון התקלה בסך של .₪ 49
בית העסק מתחייב לאפשר לנציגי חברת כרטיסי האשראי ו/או המעבדה ו/או יצרן המכשיר לבצע בו שינויים כפי שתדרוש
[ה]
חברת כרטיסי האשראי.
בית העסק מתחייב לדאוג ולהתעדכן בכל מקרה שקיימות דרישות נוספות בעניין אבטחת מידע ו/או במקרה של עדכון התקן ,ככל שיהיו
[ו]
מעת לעת ובהתאם להנחיות של חברת כרטיסי האשראי ,וכן לאפשר ליצרן המכשיר לעדכן את המכשיר בהתאם.
אחריות ,השירות ותמיכה טכנית :האחריות ,השירות ותמיכה טכנית ,למכשיר נקודת המכירה ניתנת ע"י משווקת מכשיר נקודת המכירה
[ז]
בישראל חברת וריפון ישראל בע"מ מרחוב העמל  11פארק אפק ראש העין מיקוד  ,48092טלפון .03-6364587
האחריות למכשיר נקודת המכירה הינה בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות שתצורף למכשיר נקודת המכירה.
החזרת מכשיר נקודת המכירה:
באפשרות בית העסק להחזיר בכל עת את מכשיר נקודת המכירה לחברת כרטיסי האשראי .לצורך כך יש ליצור קשר עם מוקד חברת
[ח]
כרטיסי האשראי.
חברת כרטיסי האשראי תהיה רשאית לדרוש בכל עת כי בית העסק יחזיר לה את המכשיר מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק ,ובית
[ט]
העסק מתחייב להשיב את המכשיר לחברת כרטיסי האשראי ,במשרדיה או לידי נציגיה ,כפי שתורה חברת כרטיסי האשראי ,וזאת תוך
עשרה ימים ממועד קבלת דרישה ראשונה לכך.
ביטול הסכם בית העסק על-ידי אחד הצדדים הנוגעים לו ייחשב כקבלה על-ידי בית העסק של דרישה מחברת כרטיסי האשראי להשיב
[י]
את מכשיר נקודת המכירה ,ובית העסק מתחייב לפעול להשבתו כאמור לעיל.
בית העסק מתחייב להחזיר את המכשיר (על כל חלקיו) לחברת כרטיסי האשראי במצב תקין כפי שקיבלו .אם לא יוחזר המכשיר כאמור,
[יא]
או לא יוחזר במועד ,או במקרה של אובדן או גניבה של המכשיר ,יהיה בית העסק חייב לשלם לחברת כרטיסי האשראי השתתפות
עצמית בסך של  ₪ 99עבור המכשיר וחברת כרטיסי האשראי תהיה זכאית לחייב את החשבון בסכום זה.
________________
תאריך

_______________________
שם בית העסק

_______________________
חתימה וחותמת בית העסק

חלק ז'  -תנאים נוספים וגילוי נאות
עמלת סליקה:
בגין כל עסקה ישלם בית העסק לחברת כרטיסי האשראי עמלת סליקה בשיעור של  2.45%בצירוף מע"מ מסכום העסקה הנקוב בשובר.
עמלת הסליקה תנוכה מסכום העסקה .חברת כרטיסי האשראי תהא זכאית לעמלת סליקה גם בגין עסקאות שבוטלו.
סוגי העסקאות מאושרות:
בית העסק יהיה רשאי לבצע את סוגי העסקאות הבאות בלבד :עסקאות בתשלום אחד (עסקה רגילה) ,עסקאות בתשלומי בית עסק
עד  12תשלומים ,סליקת "תיירות נכנסת" (כרטיסים שהונפקו מחוץ לישראל) ועסקאות במסגרתן לא הוצג כרטיס (עסקאות במסמך חסר).

הטבה בעמלות:
במסגרת מבצע ועד להודעה אחרת של חברת כרטיסי האשראי שתינתן מראש ,בית העסק יהיה זכאי להטבה מהעמלות בתעריפון
חברות כרטיסי האשראי כמפורט להלן :
 פטור מעמלת "מינימום חודשית" בסך  ₪ 98עבור סליקת מותגי "ישראכרט"" ,מאסטרקארד" ו"ויזה".
 פטור מעמלת "מינימום חודשית" בסך  ₪ 12עבור סליקת מותג "אמריקן אקספרס".
 פטור מעמלת "עדכון וקבלת מידע באמצעות הסלולר" למשך  12חודשים.
 פטור מדמי רישום הצטרפות בית עסק בסך .₪ 63
 פטור מדמי ניהול שנתיים בסך  ₪ 57למשך  12חודשים.
דמי שכירות:
דמי השכירות בגין שכירות מכשיר נקודת המכירה יעמדו על סך של  39.90ש"ח לחודש בצירוף מע"מ .דמי השכירות יגבו מראש
ב 02 -לכל חודש ,עבור כל החודש או חלק ממנו.
הטבה בדמי שכירות מכשיר נקודת המכירה :במסגרת מבצע יהיה זכאי בית העסק לפטור מלא מדמי שכירות מכשיר נקודת המכירה
למשך  12חודשים מיום הצטרפותו להסדר הסליקה בכפוף לכך שהסכם בית העסק עם חברת כרטיסי האשראי בתוקף בגין כל המותגים:
"ישראכרט"" ,מאסטרקארד"" ,ויזה" ו"אמריקן אקספרס".
בחלוף  12החודשים כאמור וכל עוד הסכם בית העסק בתוקף בגין כל המותגים כאמור ,יהיה זכאי בית העסק להנחה בסך של  30ש"ח לחודש,
כך שדמי שכירות בגין מכשיר נקודת מכירה יהיו בסך של  9.90ש"ח לחודש בצירוף מע"מ.
מובהר כי במקרה של סיום הסכם בית העסק באחד או יותר מהמותגים המוזכרים לעיל ,מכל סיבה שהיא ,יגבו דמי השכירות במלואם
החל ממועד סיום ההסכם כאמור.
מועדי הזיכוי :
סוג העסקה
עסקאות רגילות  +עסקאות בתשלומים
(מועדי הזיכוי יהיו זהים בעסקאות רגילות ובעסקאות תשלומים)

כרטיסי ישראכרט

כרטיסי מסטרקארד

 2,8בחודש

עסקאות באמצעות כרטיסים שהונפקו בחו"ל

כרטיסי
אמריקן אקספרס

כרטיסי ויזה

 2,8בחודש

 2,8בחודש

 2,8בחודש

 14יום מקליטה

 8ימים מהפקדה

 14יום מקליטה

תקופות הזיכוי  :החשבון יזוכה במועדי הזיכוי בגין עסקאות אלקטרוניות ,בהתאם לאמור להלן .
שני מועדי זיכוי ( 2,8בחודש) :
בסכומי העסקאות בנות זיכוי בהתאם לנתונים בפורמט האלקטרוני (בניכוי עמלה ,סכומים של שוברים בגין עסקאות זיכוי לקוח וסכומים שיקוזזו
על-פי דין או על -פי הסכם) ,אשר נקלטו אצל חברת כרטיסי האשראי עד למועדים המצוינים בטבלה המופיעה מטה (או ,אם מועד זה לא יהיה יום
עסקים ,ביום העסקים הקודם לו)  -החשבון יזוכה במועד הזיכוי המופיע תחת הטור שכותרתו "מועד זיכוי" (ואם לא יהיה זה יום עסקים ,אזי
יידחה מועד הזיכוי ליום העסקים שאחריו) .יובהר ,כי בעסקאות בתשלומים ,מועד הזיכוי הראשון בגין העסקה יהא בהתאם למפורט בטבלה כאמור
בהתאם למועד קליטת הנתונים בפורמט האלקטרוני ,כאשר יתר תשלומי הזיכויים יבוצעו במועדי הזיכוי בכל אחד מהחודשים הקלנדריים שלאחר
מועד הזיכוי הראשון (בהתאם למספר התשלומים).
מועד קליטת העסקאות בחברת כרטיסי האשראי

מועד הזיכוי

בין  1ועד ל 14-בחודש

 2בחודש שאחריו

בין  15ועד היום האחרון בחודש

 8בחודש שאחריו

עסקאות המחייבות אישור:
כל עסקה המבוצעת באמצעות מכשיר נקודת מכירה ( )POSאשר סכומה מעל  0ש"ח (או כל סכום אחר שחברת כרטיסי האשראי תודיע עליו
לבית העסק מעת לעת) ,מחייבת אישור חברת כרטיסי האשראי .יובהר ,כי האמור מהווה אינדיקציה בלבד ,ואין בו כדי לחייב את חברת כרטיסי
האשראי ו/או לאפשר הסתמכות של בית העסק על מתן אישורים כאמור.

________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת בית העסק

אופן ביצוע התשלום – פרטי חשבון הבנק של המתקשר בהסכם בית העסק -
(זיכוי חשבון הבנק המצוין יחול על כל סוגי המותגים הקיימים בינינו במס' בית העסק הפורט להלן) :

חשבון בבנק _________ שם הסניף _______________ מס' הסניף ____________
מס'
חשבון

סוג חשבון

מס'
חשבון דולרי

סוג חשבון

(רק במידה וקיים חשבון דולרי)
הערות :
.1

חישוב עמלה ומע"מ  -סכום העמלה יחושב ביחס לסכום של כל עסקה .שיעורי העמלות אינם כוללים מע"מ.
לסכומי העמלות יתווסף מס ערך מוסף כדין.

.2

נוסף על העמלות המצוינות לעיל ,חברת כרטיסי האשראי תהיה זכאית לגבות מבית העסק עמלות ו/או תשלומים אחרים בהתאם
לתעריפון העמלות של חברת כרטיסי האשראי ובהתאם לאמור בהסכם בית העסק.

.3

עסקה במסמך חסר  -עסקאות אלו ניתן לבצע ע"י הקלדת פרטי הכרטיס ,פרטי בעל הכרטיס ופרטי ההעסקה באפליקציה,
ללא העברת הכרטיס בקורא המגנטי .על עסקאות מסוג זה יחול האמור בפרק ה' .העסקאות הנ"ל הינן עסקאות בסיכון גבוה.
יש לקרוא היטב את פרק ה טרם ביצוע עסקאות כאמור .חשוב לציין כי עסקאות המתבצעות בהתאם לפרק ה' להסכם בית
העסק (עסקאות באמצעות הטלפון) ,הינן בעלות סיכון גבוה לבית העסק ,ובית העסק נוטל על עצמו את האחריות לכלל
הסיכונים שנובעים כתוצאה מביצוע עסקאות על-פי פרק זה ,וכי הובהרו והוסברו לבית העסק תנאי ביצוע העסקאות
והסיכונים הכרוכים בהן ,והוא מסכים לכך.

.4

בגין עסקאות שהכרטיס לא נקרא במכשיר נקודת המכירה ,מכל סיבה שהיא (כך שבפועל נערכה עסקה באמצעות מכשיר נקודת
המכירה בדרך של הקלדה) (בכרטיסים מקומיים שהונפקו בישראל) (בעסקאות שאינן אלקטרוניות) לא תגבה תוספת עמלה.

במקרה של יחיד:

________________

_______________________

תאריך
במקרה של תאגיד:

________________

________
חתימה

שם מלא
_______________________

תאריך

________
חתימה

שם מלא

מורשה מטעם בית העסק
בית העסק מצהיר כי המורשים מטעמו לחתום על הסכם בית העסק ,להתחייב ולבצע כל פעולה מכוח או בקשר עם הסכם בית העסק ,לרבות
לשלוח הודעות לחברת כרטיסי האשראי ,וזאת ללא הגבלה בסכום ,הינם הח"מ וכי כל עוד לא יודיע לחברת כרטיסי האשראי בכתב אחרת,
אלו המורשים מטעמו.
שם בית העסק
_____________________________ __________________ ___________________
שם החותם/חותמים מטעם בית העסק

תאריך

מס' ת.ז.

________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת בית העסק

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה
עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,תשס"א2001-
(שם מלא ,)1בעל מספר זהות

אני



כרטיס חיוב

2

הסכם בית עסק (הסכם סליקה)

מצהיר בזאת כי בחשבון  3מסוג
אחר

הלוואה

שמספרו

( 4ספרות אחרונות של כרטיס החיוב  /מספר בית עסק  /מספר הלוואה)
הצהרה על נהנה ) 4אנא סמן אפשרות אחת בלבד( :
אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו של לקוח ,אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
החשבון הוא של עורך דין ,טוען רבני או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו ,והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה
על סכום של  300,000שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של  100,000שקלים חדשים; זהו חשבוני היחיד מסוג
זה.
החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט ,בית דין דתי או ראש ההוצאה לפועל .מצורף כתב המינוי.
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים ,והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים
וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של  50,000שקלים חדשים; מטרת החשבון היא
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי
למילוי החובות לפי סעיף  8לחוק); מטרת החשבון היא
יש נהנה בזכויות כאמור ,ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
הנהנים בפעולה/בחשבון הם:
שם מלא

1

מס' זהות

2

מען

תאריך לידה /התאגדות

מין

.1

ז/נ

.2

ז/נ

הצהרה על בעל שליטה ( 5אנא סמן אפשרות אחת בלבד)
אין בעל שליטה בתאגיד; מצורף אישור עו"ד לכך.
בעלי השליטה בתאגיד הם :
שם מלא

1

מס' זהות

2

מען

תאריך לידה  /התאגדות

מין

.1

ז/נ

.2

ז/נ

אני מתחייב להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל .ידוע לי כי מסירת מידע כוזב ,לרבות
אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח ,במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף  7לחוק ,מהווה
עבירה פלילית.
_____________
________________
חתימה
תאריך
1שם מלא = ביחיד  -שם משפחה ושם פרטי הרשומים במסמך הזיהוי ;בתאגיד  -שמו הרשום של התאגיד ,ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי
תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר ;בתאגיד שהוקם בחיקוק  -השם שנקבע בחיקוק ,בין בארץ ובין בחוץ לארץ ;בגוף מוכר ובמוסד ציבורי ,למעט בתאגיד שהוקם
בחיקוק  -שמם כפי שמסרו.
2מספר זהות = ביחיד שהוא תושב  -מספר זהותו במרשם האוכלוסין ;ביחיד שהוא תושב חוץ  -מספר דרכון בתוקף ושם המדינה בה הוצא הדרכון ;בתאגיד הרשום
בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים )למשל ברשם החברות/העמותות/האגודות השיתופיות ;(בתאגיד שאינו רשום בישראל  -מספר הרישום במדינת
ההתאגדות ושם המדינה שבה הוצא המסמך ;במוסד ציבורי ,בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק  -מספר הרישום שיקצה לו התאגיד הבנקאי.
 3חשבון = כרטיס חיוב )הסכם התקשרות להנפקת כרטיס חיוב ( /בקשה לקבלת הלוואה  /הסכם בית עסק )הסכם התקשרות לסליקת עסקאות שנעשו באמצעות
כרטיס חיוב(
4נהנה = אדם שבעברו או לטובתו מוחזק החשבון או נעשית פעולה בחשבון ,או שביכולתו לכוון פעולה בחשבון ,במישרין או בעקיפין.
5בעל שליטה = כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ“ח  1968- .יש לפרט את השרשור עד ליחיד השולט בתאגיד.

