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 להסכם עם מקס )לשעבר לאומי קארד(  בתוספת התקשרות  :הנדון

  Dream Card VIPכרטיס האשראי   בקשר עם מועדון

כי בזה  להודיע  התקשרה  2021בנובמבר    3  -ב  החברה מתכבדת  איט    תוספתב,  עם מקס  להסכם 

בע"מ )לשעבר לאומי קארד בע"מ ולאומי קארד אשראים בע"מ,    פיננסים בע"מ ומקס איט אשראים

ביחד:   להלן  האשראי  "מקס"בהתאמה,  כרטיס  מועדון  עם  בקשר   )Dream Card VIP   

 (.  "המועדון")

השיקה החברה בשיתוף עם מקס את המועדון וזאת בהמשך להסכם שנחתם    2018ביולי,    10ביום  

פעילות אשראי    , בין היתר  ,כולליצוין כי המועדון  .  1(""ההסכם)  2018בינואר    21בין הצדדים ביום  

ופעילות פיננסית לרבות הנפקה של כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים אשר מונפקים ומתופעלים על ידי  

  , ובמסגרתו  ,המועדון כולל את כל מותגי החברה הכלולים במועדון דרים קארד של החברה .  מקס

ניתנים לחברי המועדון ההטבות הניתנות במועדון דרים קארד וכן מגוון הטבות נוספות ייחודיות  

 הדרים קארד(.     וןמאשר במועד יותר )לרבות שיעור צבירת נקודות גבוה  

נקבעו  תוספתהבמסגרת   היתר  ,להסכם  ביחס    ,בין  המקורית  הוראות  ההסכם  תקופת  להארכת 

לי של  אמ יאת ההסכם ככל שלא יתקיים מספר מינ  סייםביטול זכותה של מקס לכמפורט להלן,  

הגדלת הצעת הערך לחברי  וכן    כרטיסים פעילים בתום ארבע וחצי שנים ממועד השקת המועדון

 . 2המועדון 

להסכם,   התוספת  במסגרת  לעיל,  חדשות  כאמור  הוראות  לנקבעו  וביחס  ההסכם  עדכון  תקופת 

בכפוף  כדלקמן:  ואילך,    2028ביולי    1ביחס לתקופה החל מיום  מנגנון ההתחשבנות בין הצדדים,  

ההסכם  ,  ("2027"יעד  )  2027לי של כמות כרטיסים פעילים בסוף שנת  אלעמידת המועדון ביעד מינימ 

( אך לא  50%זכאית לחלקה היחסי ברווחי המועדון ) , והחברה תהיה  2033ביולי    1יוארך עד ליום  

מ מינפחות  שנתי  עדכני א מ יסכום  שנה    3לי  לכל  ביחס  בכמות  שנקבע  לעמידה  ובכפוף  בהתאם 

  2027ככל שהמועדון לא יעמוד ביעד    ;כפי שנקבעה ביחס לכל שנהמינימלית של כרטיסים פעילים  

כרטיסים פעילים, אך יעמוד ביעד רווח כפי שסוכם, יוארך ההסכם  כמות  גדרתו לעיל( ביחס ל)כה

סכום  הבטחת  ללא  זכאית לחלקה היחסי ברווחי המועדון )והחברה תהיה  ,  2033ביולי    1עד ליום  

יעמוד  ;  (לחברה  שנתי מינימאלי לא  ביעד הרווח כאמור, מקס תהיה  ו  2027ביעד  ככל שהמועדון 

 
( והדיווח הנזכר  00793-01-2018)אסמכתא:  2018בינואר   21של החברה מיום    לפרטים בדבר ההסכם ראו דיווח מיידי  1

 שם. 
 החל ממועד התוספת להסכם.   15%-ל 12%-הגדלת שיעור צבירת הנקודות לחברי המועדון מ 2
הינם גבוהים מהסכום המינימאלי השנתי בהסכם לשנת  המינימאליים שנקבעו בתוספת להסכם לעניין זה    סכומיםה  3

 מיליון ש"ח. 20ינו סך של שה 2027

http://www.isa.gov.il/
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ליום   עד  לפי בחירתה להאריך את ההסכם  והחברה תהיה  2033ביולי    1רשאית  זכאית לחלקה  , 

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.   20סכום שנתי מינימאלי של  היחסי ברווחי המועדון אך לא פחות מ

ככל שלא   כל פעםבשנים    5יתחדש באופן אוטומטי לתקופות של  ההסכם  בסיום התקופה כאמור,  

בכל תקופת הארכה  .  חודשים  12הודיע אף אחד מהצדדים על ביטול ההסכם בהודעה מוקדמת בת  

לא תחול על מקס חובה לתשלום סכומי מינימום כלשהם, וככל שיהיו הפסדים בפעילות    ,כאמור

המועדון בתקופת הארכה כאמור, הפסדים אלה ייזקפו לטובת מקס ויקוזזו מרווחי המועדון בשנים  

 הבאות, והחברה לא תידרש לשאת בהם. 

.  
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 מ "בע ויזל  - פוקס
 

   של החברה הכספים"ל סמנכ  שחר רניה"י וע  הדירקטוריון"ר יו  זלדמן אברהם"י ע נחתם  הדוח

 

 


	פוקס -ויזל בע"מ ("החברה")
	4 בנובמבר 2021
	הנדון: התקשרות בתוספת להסכם עם מקס (לשעבר לאומי קארד)
	בקשר עם מועדון  כרטיס האשראי Dream Card VIP

		2021-11-04T07:11:03+0000
	Not specified




