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 תקנון מבצע הטבות להעברת כספים ל"מדינות המבצע"- דצמבר 2019
  

 עורך המבצע1.

  המבצע נערך על ידי ג'י.אם.טי טק אינוביישן בע"מ (להלן: "עורך המבצע"  או  "החברה").

 תקופת המבצע2.

"תקופת (להלן: כולל 31/12/2019 ליום ועד 23/12/2019 מיום החל בתוקף יהיה             המבצע

רשאי יהיה המבצע עורך סניפיו. ובכל המבצע עורך של הרגילות הפעילות שעות במהלך               המבצע"),

 להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 עיקר הפעילות ומהות המבצע:3.

של לסכום עד החברה, באמצעות כספים העברות יבצעו אשר החברה, לקוחות המבצע,              במסגרת

קזחסטן, קירגיזסטן, בלארוס, גיאורגיה, אוקראינה, מולדובה, רוסיה, למדינות: אירו, 200 או דולר 200             

ההטבה קוד את ויציגו בלבד, אלו ולמדינות המבצע), מדינות (להלן, אזרבייג'ן טג'יקיסטן,              אוזבקיסטן,

 שיפורסם, יזכו לפטור מלא מעמלת העברה.

 יובהר כי הפטור יינתן על עמלת העברה בלבד ולא על כל שירות אחר.

 יובהר עוד כי אופן העברת הכספים ליעד העברת הכספים, יבוצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 זכות השתתפות במבצע :4.

מהסניפים אחד בכל החברה, נהלי ע"פ המבצע למדינות העברות יבצעו אשר החברה              לקוחות

 בהם החברה מאפשרת העברת כספים.

 קוד הטבה:5.

במבצע המשתתפות למדינות העברה לבצע החברה לקוחות על המבצע, הטבת קבלת             לשם

  ולעמוד בתנאי המפורטים להלן.

 המבצע מוגבל ל 10,000 העברות בלבד.6.

ההמרה7. שער בלבד. חדשים בשקלים יהיה לחו"ל הלקוח ע"י הנשלח ההעברה סכום עבור               התשלום

 למט"ח יקבע ע"י סניפי החברה בעת ביצוע הפעולה.

 שונות:8.

לבטלו8.1. ו/או להפסיקו ו/או להאריכו ו/או המבצע תנאי את לשנות הזכות לעצמו שומר המבצע                עורך

מרגע מיידי באופן לתוקף יכנס כאמור השינוי מראש. הודעה מתן וללא מוקדמת הודעה               ללא

 פרסומו באתר החברה. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה.
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המעודכנים8.2. ולתנאי זה תקנון להוראות משתתף כל הסכמת מהווה במבצע,            השתתפות

כל לבין זה תקנון הוראות בין סתירה או התאמה אי ותמצא היה עת. בכל שיהיו כפי                  והמתוקנים,

 פרסום אחר, מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

ו/או8.3. ללקוח שנגרם שהוא נזק לכל אחריות כל לחברה תהא לא האמור, פי על המבצע                 בוטל

או ההטבה בגין החברה כלפי טענה ו/או עילה כל תהא לא מהם אחד ולאף לאחר, או                  למשתתף

 ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתתף.

 התקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.8.4.

כל8.5. ולא בלבד אביב בתל המשפט בית המוסמך המשפט בית יהא המבצע עם בקשר מחלוקת                 כל

 בית משפט אחר מלבדו.

החברה9. באתר מפורטים אשר החברה של הכלליים השירות ותנאי התקנון יכולו שבמבצע ההעברות               על

 ובכל מקרה של סתירה בין תקנון המבצע לתקנון הכללי  יגבר התקנון הכללי.
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