
 

 
 
 
 
 

 :הנחיות לפתיחת ספק מול חברת אשראי
 )רלוונטי אם אין ברשותכם מספר ספק(

 
 

 :מה התהליך עד לחיבור מול נדרים פלוס
 )ימי עסקים 7( חברת האשראי מול סוכן פגישהתיאום  -' שלב א
 ב טופס"מצ -) ימי עסקים 7(הקמת מסוף שיחבר בין עמדות נדרים פלוס לחברת האשראי שלכם  -' שלב ב

 .ח חודשי"ש 20+ ח חד פעמי "ש 100: הרגיל בנוסף למנוי החודשיעלות הקמת מסוף ! שימו לב
 

 :חברות סולקות
 ).סולק הכל חוץ מדיינרס( 1800-840840ישראכרט : המומלץ ביותר - 

 .שמזרז את ההליכים באופן ניכר )נציג חרדי(, 2744045-050 מישראכרט מומלץ לפנות ישירות לישראל      
 )סולק הכל חוץ מאמריקן אקספרס( 1700-70-4580ויזה כאל  - 
 )סולק הכל חוץ מדיינרס ואמריקן אקספרס( 03-6177766לאומי קארד  - 
 

 .כאל-ויזהיש לחתום חוזה גם עם ישראכרט וגם עם , אם אתם רוצים לסלוק הכל
 .לזמן את ויזה כאל לפגישה, אנו ממליצים לחתום רק עם ישראכרט ולאחר סיום שלב הקמת המסוף, בשלב ראשון

 
 :סוכן חברת האשראימסמכים שיש להכין לפגישה עם 

 )במידה ויש(שינוי שם + תעודת פתיחת עמותה  -
 י עורך דין"פרוטוקול מורשי חתימה חתום ע -
 מסמכים מקוריים לאימות+  מורשי החתימה 2צילומי זהות של  -
 מורשי החתימה צריכים להיות נוכחים בפגישה 2 -
 

 :נקודות חשובות ביותר
 .EMV "פלאקרד" מסוףשהנכם עובדים עם  לציין לסוכןיש  -
 אינטרנטיתללא סליקה . י העברת כרטיס בקורא כרטיסים"ולפעמים ע בלבדשמדובר בעסקאות טלפוניות לציין לסוכן יש  -
 .ח"ש 15000הוא המחזור החודשי שלכם  צפיש לציין לסוכןיש  -
 תעלה לאישור מול חברת  ' אג10גם , המטרה היא שכל עסקה( 0שיגדיר בספק שלכם תקרה  לבקש מהסוכןיש  -
 .)כדי למנוע הפתעות בסוף החודשב, האשראי  
 אתם עמותה ומדובר  -ספרות בגב הכרטיס  CVV )3תבקשו התחייבות מהסוכן שיסיר לכם דרישה ל! חשוב מאד -
 )לכן אין לכם עניין באבטחת העסקה, בתרומות  
 

 : מחירים שיש לדרוש
 אין להתפשר על פחות מזה

 )פיקס(גם לעסקה טלפונית  1.2%: עמלת סליקה
 .עמלת מינימום חינם לחצי שנה

 .ח"ש 99: מינימום לאחר חצי שנה עמלת
תשלמו , ח"ש 8500אם סלקתם , לדוגמא. ח בחודש"ש 99-לאחר חצי שנה תשלמו לחברת האשראי לא פחות מ: הסבר
 .לפי חישוב אחוזים זה יוצא פחותח למרות ש"ש 99תשלמו , ח"ש 1000אבל אם תסלקו רק . ח"ש 127.5

רלוונטי למי שיש . (לא תשלמו עמלת מינימום גם אחרי חצי שנה ,במידה ולא סלקתם כלום במהלך החודש! שימו לב
 )פעילות רק חודשים בודדים במהלך השנה

 
 

 ,בברכה
 מחלקת שיווק -נדרים פלוס 


