תעריפון מורחב לכרטיס חד נטען
סעיף

טעינת
כרטיסים

דמי
כרטיס
שירותי
מטבע

מידע

שירותים
נוספים

תעריף ללקוח

שם העמלה

הערות
עמלה חד פעמית בעת רכישת הכרטיס ,יורד
מהסכום הנטען בכרטיס.

מכירת כרטיס  +טעינה ראשונה

€5

עמלת טעינה חוזרת

ללא עמלה

עלות כרטיס חלופי

€5

דמי ניהול חודשיים

€9.11

דמי כרטיס לא פעיל

€9.11

פטור מעמלת טעינה בעת רכישת הכרטיס
העמלה תחויב בעת הנפקת הכרטיס ,יורד
מהיתרה המועברת לכרטיס החדש.
העמלה תחויב כל עוד קיימת יתרה חיובית
בכרטיס.
העמלה תחויב במידה ולא היה שימוש מעל
שנה.

עמלת המרה בגין עסקאות שלא
מתבצעות במטבע האירו (– )EU
בהתאם למדיניות הבנק המנפיק.

9.95%

שאילתת יתרה

ללא עמלה

שאילתת יתרה במכשיר אוטומטי
בחו"ל

€9.51

ההמרה תבוצע לפי השערים הנהוגים בארגון
הבינלאומי.
שאילתה באינטרנט ובמענה קולי ( )IVRללא
חיוב.
העמלה תחויב עם ביצוע שאילתת יתרה
במכשיר אוטומטי בחו"ל (ניתן לבצע פעולה
זו בכספומטים בנקאים בלבד).

משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי

€9.51

סירוב משיכת מזומן אוטומטי או
עסקה

€1.51

חסימת כרטיס
ביטול חסימת כרטיס
פדיון כרטיס

€9.11
€9.11
€9.11

העמלה תחויב בעת ביצוע המשיכה ממכשיר
אוטומטי (ייתכן כי מפעילי מכשירים
אוטומטים ייגבו עמלה נוספת ,שאינה
באחריות החברה ,בעת המשיכה).
העמלה תחויב במקרה של סירוב בקשה
למשיכה ממכשיר אוטומטי או עסקה עקב
יתרה לא מספקת.
באמצעות מערכת .IVR
באמצעות שירות לקוחות.
החזר יתרת הכרטיס לאחר חסימתו.

הגבלות
סכום מינימלי לטעינה
סכום מקסימלי לטעינה יומית
סכום מקסימלי למשיכה יומית
מספר פעולות מרבי בכספומט ביום

סכום
€51.11
€9,111.11
€9,111.11
5

מידע חיוני ללקוחות:







חברת אקספי מאפשרת משיכה יומית לא מוגבלת מכספומטים בנקאיים ,בכפוף למדיניות מפעילי הכספומטים;
ואינה מגבילה את הלקוח במספר רכישות יומי מבתי עסק.
העמלות נגבות במטבע הכרטיס ביורו ,מתוך הסכום הצבור בכרטיס.
מיקום העסקה נקבע על-פי מיקום בית העסק,בעסקאות באינטרנט אתר שמסתיים בסיומת של מדינה מסוימת
אינו בהכרח ממוקם באותה המדינה ומכאן ייתכן שתחויב עמלה בגין ביצוע עסקה מחוץ לאותה המדינה.
הפעולות בכרטיס הינן בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות המנפיק והחברות הסולקות .אין החברה אחראית למדיניות
הסליקה של החברות הסולקות ומדיניות הבנק המנפיק.
תוקף הכרטיס-הינו בהתאם למה שרשום על הכרטיס ולכל היותר עד  12חודשים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המסחריים הנוגעים לכרטיס בכל עת.

