
תנאי שימוש לאתר ולשירותים

ברוך הבא לאתר שלנו!

השירותיםבתחוםהפועלתפרטיתחברההינה")ג'י.אם.טי"או"החברה("בע"מאינוביישןטקג'י.אם.טי
הפיננסיים ומתמחה, בין היתר, בהעברות כספים לחו"ל, המרות מט"ח, טעינת כרטיסים וכיוצ"ב.

תשתמשאםבין"),השימושתנאי"(להלן:אלהשימושלתנאיכפוףהחברהבשירותיו/אובאתרהשימוש
נותניו/אואפליקציה(לרבותהחברהלרשותךשתעמידאחראמצעיבכלו/אוהאתרבאמצעותהחברהבשירותי

שירות מטעמה, כהגדרתם להלן). לחברה שמורה הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת.

לחברהמידעבמסירתכרוכיםלהיותעשוייםשהוא,אמצעיבכלבשירותיה,השימושו/אוהחברהבאתרהגלישה
החברהעבורשלישייםצדדיםע"יהנאסףמידעלרבותאישי),מידע(לרבותהמשתמשעלמידעבאיסוףו/או

מדיניותתחולהחברהבמאגרישישמרהמידעעלזה.למידעבאשרגםחלזהשימושבתנאיהאמוראתויראו
בקשרהמשפטיהבסיסאתמהוויםיחדגםהפרטיותומדיניותהשימושתנאיבכתובת.לצפייההזמינההפרטיות

עם השימוש שלך באתר ו/או בשירותי החברה.

והשימושאחר,עסקהבמסמךאובאתרשתתפרסםנוספתהוראהו/אותנאילכלבנוסףחליםהשימושתנאי
בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

ההתניותהתנאים,לכלמצדךומודעתמפורשתלהסכמהייחשבהחברה,בשירותישימושו/אובאתרגלישה
תנאיו/אוהפרטיותמדיניותלתנאימסכיםשאינךבמידההפרטיות.ומדיניותהשימושבתנאיהנכלליםוההודעות

השימוש, כולם או מקצתם, אל תשתמש באתר ו/או בשירותי החברה.

תנאי השימוש נכתבו לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הם מכוונים לגברים ונשים באופן שווה.

הגדרות.1

מטרהלכלאחר,קצהמכשירו/אומחשבבאמצעותבאתרהגולשאדםכל-"משתמש"או"אתה".1.1
שהיא, לרבות לקוח ("שירותי החברה" ו"לקוח", כהגדרתם להלן).

בכתובתהמתנהלאינוביישן,טקג'י.אם.טישלהאינטרנטאתר-"האתר"אוהאינטרנט""אתר.1.2
]https://gmtonline.co.il/[ביןלמשתמש,המאפשרלעת),מעתשתהיהכפיאחרתכתובתכל(או

היתר, לבצע פעולות בהתאם לשירותי החברה ולרבות "יישומון" המאפשר ביצוע פעולות אלו.

שילובכלאואור-קוליקולי,חזותי,מילולי,תוכןכללרבותוסוג,מיןמכלמידעכל-"תכנים"או"תוכן".1.3
צילום,,הנפשהאיור,תמונה,כללרבותשהוא,אופןבכלהצגתםאועיבודםאועיצובםוכןשלהם

פרוטוקול,יישום,מחשב,קודתוכנה,מוסיקלי,קובץקולי,קובץסרטון,הדמיה,דמות,דגם,תרשים,
החברה,ע"יבאתרמשולבו/אוהמופיע)icon(וצלמיתסמלסימן,תו,וכלממשקנתונים,מאגרמאמר,

והכל בין אם הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בהם.

אחר, לרבות מידע אישי." – כל מידע שתמסור לחברה באתר ו/או בכל אמצעימידע".1.4

בכתובתלצפייההניתנתהחברה,שלהפרטיותבמדיניותכהגדרתם–"אנונימימידע"",אישימידע".1.5
https://gmtonline.co.il/wp-content/uploads/terms/privacy-he.pdf

נותניו/אוהחברהבאמצעותללקוחהמוענקיםהשירותיםכל–החברה""שירותיאו"השירותים".1.6
אשראיאשראי,כרטיסישלוטעינהמכירהמט"ח,המרותכספיות,העברותלרבותמטעמה,שירות

בתשלומים וכיוצ"ב.

באופןו/אוהאינטרנטאתרלרבותשהוא,אמצעיבכלהחברה,בשירותיהמשתמשאדםכל–"לקוח".1.7
פרונטלי באמצעות נותני שירות החברה.

החברהידיעלהוסמכואשרהארץ,ברחביהפרוסיםהחברה,מטעםמורשיםנציגים"–שירותנותן".1.8
הפיקוחחוקלפירישיוןבעלישירותנותנילרבותמטעמה,לפעולהנדרשיםהאישוריםכללאתוקיבלו

גרסה



בתוקףעיסוקהמשךאישורו/או2016–תשע"ומוסדרים),פיננסיים(שירותיםפיננסייםשירותיםעל
שניתן על ידי רשות שוק ההון.

יום,כלהואהחברהללקוחותשמבוצעיםתשלוםשירותילענייןהחברהשלעסקיםיום-"עסקיםיום".1.9
ושמיניסוכותשלראשוןכיפור,ויוםכיפוריוםערבהשנה,ראשימישנישבתון,ימישבת,יוםלמעט
אשראחריוםאובאב,ותשעההשבועותחגהעצמאות,יוםפסח,שלושביעיראשוןפורים,עצרת,
עסקיםיוםשאינוכיוםדיןכלפיעלייקבעאשראובבנק-ישראלהבנקיםעלהמפקחידיעלייקבע

כאמור.

חדשיםיציגיםשעריםמפרסםבנק-ישראלשבויוםהואבמט"חעסקיםיום-"במט"חעסקיםיום"
של מטבע הפיקדון, ובהעדר פרסום כאמור יחול השער האחרון המקובל בבנק-ישראל.

אוהחפץזהובכלללמשלם,הייחודיהתשלום,באמצעירכיב-תשלוםבאמצעי",חיונירכיב".1.10
הגישהשבעלכאמור,רכיביםשלצירוףאוהתשלום,מאמצעיכחלקשימושבושנעשההאימותפרט

צירוףאושהרכיבובלבדתשלום,הוראתבאמצעותולתתיכולכאמורהרכיביםלצירוףאולרכיב
הרכיבים פורט בחוזה שירותי התשלום בין נותן שירותי התשלום למשלם ובין המשלם.

השאר,ביןהמיועד,המשתמשעבורהחברהע"יהנפתחהמשתמששלחשבון-תשלום""חשבון.1.11
לביצוע פעולות תשלום

"פעולת תשלום" - העברת כספים ממשלם למוטב.1.12

זכאישאינומיבידישלוחיוניברכיבאותשלוםבאמצעישימוש–תשלוםבאמצעילרעה""שימוש.1.13
לכך לפי חוזה שירותי התשלום.

שעות פעילות החברה.2

בימיהחברהובמטהשוניםעסקיםבימימטעמההשירותנותניבאמצעותשירותיהאתתספקהחברה.2.1
תספקהחברהעסקים,יוםשאינואחריוםובכלחגערבישישי,בימי17:00עד08:30משעהעסקים

מועדיכימובהר").הפעילותשעות"(להלן:14:00–08:30השעותביןהחברהבמטהשירותיהאת
פעולותולגביהחברה,מטהפועלבהםהעסקיםלימיבהתאםיהיוהפעולותביצועלעניןהפעילות

במט"ח בהתאם ליום העסקים במט"ח ולשעות הפעילות של המטה כאמור לעיל.

התקשרותלדרכיובהתאםשוניםלשירותיםבהתאםהפעילות,שעותאתלעדכןרשאיתהחברה.2.2
ויעודכנוהחברהשלהאינטרנטבאתריפורסמוהפעילותשעותשונים.שירותערוציאוסוגישונות,

מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.

אשרהעסקיםימייהיומהלעתמעתלקבוערשאיתהחברהדין,לכלובכפוףלעילהאמורלמרות.2.3
פעולותביצועאומכירהאוקנייהלענייןוסיוםפתיחהושעותמועדיםשונים,שירותיםלענייןיחולו

ומסוימותמוגבלותבשעותאובלבד,מסוימיםבימיםאשראי,מטבע,בצמודיבשקלים,חוץ,במטבע
בלבד במהלך יום עסקים כלשהו – והכל ביחס לכל יום או ימים או תקופות ומועדים.

פעולהלביצועהוראהאו)2019–תשע"טתשלום,שירותיבחוק(כהגדרתהתשלוםהוראת.2.4
העסקיםביוםהתקבלהכאילואותהיראוהמוקדם,לפיהעסקים,יוםסיוםמועדלאחרשתתקבל

הבא.

זכות השימוש באתר.3

בלתיבלעדי,שאינואישי,מוגבל,רישיוןבזאתלךמעניקההחברההשימוש,בתנאילעמידתךבכפוף.3.1
שימושלעשותלביטול,וניתןסחירבלתימשנה,רישיונותלהענקתו/אולהמחאהניתןובלתיעביר

מסחרישימושלכלולאשלך,בלבדופרטיאישילשימושבו)המוצעשירותאותוכןבכל(לרבותבאתר
למטרהממנוחלקבכלאובאתרשימושמלעשותמנועהינךבלבד.חוקיותולמטרותשהוא,סוגמכל

בלתי חוקית כלשהיא.

ממנוחלקבכלו/אובאתרתבצעלאכיומתחייבמצהירהינךממנו,חלקבכלאובאתרהשימושבעצם.3.2
בלתימטרהלכלבאתרלהשתמש(א)מטעמך):מיידיעלוביןבעצמך(ביןהבאותמהפעולותאיזה

להעתיק,(ב)לרעה;שימושממנוחלקבכלאובאתרלעשותאוהשימושלתנאיבניגודו/אוחוקית
המוצעשירותאותוכןכל(לרבותהאתראתלתרגםלשנות,נגזרות,אוחוזרתהנדסהליצור,לשכפל

גרסה



החברהשלרוחניקנייןזכויותעלשמירהלענייןהודעותלהסתירבאתר,טכנייםחסמיםלעקוף(ג)בו);
לפעולהלהפריעעשויהאותפריעאשרשהואסוגמכלפעולהלבצע(ד)באתר;מטעמה)מי(ו/או

אין(ה)באתר;אחריםמשתמשיםע"ילשירותיםו/אולתכניםגישהלמנועו/אוהאתרשלהתקינה
 Crawlers,Robotsמסוגתוכנותלרבותאחר,אמצעיכלאומחשביישוםכללהפעיללאפשראולהפעיל

ליצוראיןזהובכללהאתר,מתוךתכניםשלאוטומטיאחזוראוהעתקהסריקה,חיפוש,לשםוכדומה,
וירוס,כללאתרלהחדיראולשתול(ו)האתר;מתוךתכניםשלאחסוןו/אוהורדהידיעלמידעמאגר

אילהפר(ז)האתר;לפעילותלהזיקנועדואושעשוייםתוכנהאויישוםקוד,באג,טרויאני,סוס"תולעת"
אילו מתנאי השימוש.

ג'.צדשלאינטרנטלאתריקישורים/הפניותלהציעעשויהאתרבאתר,המשתמשיםנוחותלשם.3.3
ו/אוהפניותכימתחייבתאינההחברהמהאתר.תצאאלה,בקישורים/הפניותשתשתמשבמקרה

ואיןעליהםשליטהלהאיןאלה,ג'צדאתריכלאתבדקהלאפעילים,לאתריםיובילוכאמורקישורים
אולגביהםכלשהומצגמוסרתאויוצרתאינההחברהלפיכךלתוכנם.אואלהלאתריםאחראיתהיא
השימושמןלנבועהעשויהתוצאהכללגביאובהם,הנמצאיםתכניםאושירותיםמידע,כללגבי

היאלאתרהמקושרכלשהוג'צדלאתרלגשתההחלטהידם.עלהמוצעיםמהשירותיםלרבותבהם,
וההנחיותהתנאיםוביתרהשימושבתנאילעייןעליךלקישוריםעובראתהכאשרבלבד.באחריותך

באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם

זכויות קניין רוחני.4

המסחרוסימניהלוגושלו,הקבציםמבנהתכנונו,עיצובו,תוכנו,האתר,שלהיחידהבעליםהיאהחברה.4.1
המופיעים בו.

ו/אויוצריםבזכויותמוגניםלהיותעשוייםו/אומוגניםבוהמצוייםהתכניםלרבותהאתר,ותצוגתעיצוב.4.2
עליךוחלשלישיים,צדדיםשלו/אוהחברהשלאחרותרוחניקנייןזכויותאופטנטיםמסחר,סימני
ליצורבפומבי,להציגשימוש,להרשותלמכור,להפיץ,לשכפל,אוחלקם,אוכולםלהעתיקם,איסור

אינךבנוסף,ממנו.חלקכלאוהאתראתכלשהימסחריתלמטרהלנצלאולפרסם,לבצע,נגזרות,
Metaב-שימושאולאתר)Frame(מסגרותליצוררשאי Tagsבשמהשימושתוךאחרחבויטקסטכלאו

היתר,ביןיגרור,מורשהבלתישימושכלמטעמה.מישלו/אושלההמסחרבסימניאוהחברהשל
ביטול תנאי השימוש והפסקת זכותך להשתמש באתר.

לךמעניקהאינההחברההשימוש,תנאיבמסגרתלךשהוקנתההשימושזכותלמעטספק,הסרלמען.4.3
זכות כלשהיא באתר ו/או בחלק ממנו, לרבות בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

שימוש בשירותי החברה.5

יעשהלאמקובלת.ובדרךלבבתוםויעשהלדיןבהתאםיהיההחברהע"יהמוצעיםבשירותיםהשימוש.5.1
למטרותאוסבירלאשימושכלאוהציבורלתקנתאולדיןבניגודשימושכלאולרעהשימושכלבהם

העברותאואסורותאוחוקיותבלתיכספיםהעברותביצועלרבותהשירות,נועדשלשמןמאלואחרות
אדםלכלהתחזותאוטרורומימוןהוןהלבנתאיסורעםבקשרלדיווחיםהנוגעותהמגבלותעקיפתלשם

החברהישפה אתכאמור,איסורעלהעוברהחברה, כלמזכויותלגרועמבליאחרת.משפטיתישותאו
על כל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.

חוקיעלכלשהילעבירהקשורואינוחוקילגיטימי,הואהשירותיםלביצועהמשמשיםהכספיםמקור.5.2
וחלהבלבדהמשתמשעלחלההפעולהמהותבגיןהאחריותאחרת.מדינהכלו/אוישראלמדינת

עליו החובה לבדוק טרם ביצוע העסקה את משמעותה ואת הוראות הדין הנוגעות אליה.

בהתאםוהונאותמעילותבמניעתמחויבתולפיהןשונותדיןלהוראותכפופותופעילותההחברה.5.3
להלןהמתואריםהמקריםשלישיים.צדדיםעםהסכמיםמכחעליההחלותהבינלאומיהדיןלהוראות

גרסה



להימנעמתבקשהנךלפיכךהעסקה,לאמיתותביחסחששומעליםהונאהדברעללהעידעשויים
מביצוע עסקאות בנסיבות דומות:

אם בעסקה מעורב גורם שאינך מכיר ו/או אינך יכול לאמת את זהותו;.5.3.1

אודותמלאיםאוחלקייםפרטיםלספקמוכר,אוידועשאינושלישי,צדידיעלנתבקשת,אם.5.3.2
;פעולותיך

אם מוצעים לך שירותים ו/או מוצרים במחירים נמוכים משמעותית ממחירי השוק המקובלים;.5.3.3

זכייהעלהודעהלךנמסרהו/אובהגרלותהשתתפותו/אומבצעיםו/אוהטבותלךהוצעואם.5.3.4
ע"י גורם שאינו מוכר לך;

החברה.שלניסיונהעלהמבוססתממצה,שאינהחלקיתרשימההינהלעילהמנויההמקריםרשימת
ולבצעדלעילמהאזהרותלהתעלםתבחראםכלשהיבאחריותלא יישאומטעמה,מיוכלהחברה

עסקאות על אף החשש העולה מהן.

עבורתשלוםאועסקאותביצועלצורךבשירותיםשימושכללעשותאיןלעיל,מהאמורלגרועמבלי.5.4
שירותים/מוצרים כמפורט להלן:

עסקאות במטבעות וירטואליים/קריפטוגרפיים..5.4.1

המרתאוכסףפריטתלרבותסוג,מכלפיננסייםשירותיםמתןאואשראיאוהלוואותעסקאות.5.4.2
כספים כדרך עיסוק.

תוכן ושירותים למבוגרים..5.4.3

הימורים..5.4.4

סמים..5.4.5

סחר ביהלומים.5.4.6

סחר בנשק..5.4.7

עסקאות בני"ע, אופציות בינאריות ופורקס..5.4.8

שירותי מין בתשלום וסחר בבני אדם..5.4.9

המחייבתפעילותכלולרבותטרורומימוןהוןהלבנתלרבותדין,פיעלאסורהפעילותכל.5.4.10
וההיתריםהרישיונותכלאתהרלבנטייםהצדדיםבידישאיןככל–היתריםאורישיונות

הדרושים או שהם אינם תקפים.

השימוש,תנאיהוראותביתרלאמורובניגודלעיל5.2 בסעיףלאמורבניגודשימוששלמקרהבכל.5.5
התשלוםמאמצעייותראושאחדבמקרהאונחסמה/הוגבלה,המשתמששפעילותבמקרהלרבות

לאהחברהכלשהי,בדרךלשימושהוגבלאונחסםתקין,אינוהמשתמששלהאישיבחשבוןהרשומים
למעןלכך.בקשרלהםשנגרםעקיףאוישירנזקבכלאוג'צדאומשתמשכלכלפיאחריותבכלתישא
כמפורטשירותיםעבורותשלוםעסקאותהשלמתאוביצועתאפשרלאהחברהכימובהרספק,הסר

לרבותבכספים,כלשהושימושו/אולכך),בקשרהחברהשלחשדשלבמקרה(לרבותזהבסעיף
משיכה או העברה בכל דרך של כספים שמקורם בעסקאות ושירותים כאמור.

בכלבשירות.לשימושיםהנוגעפרטכללבררמנתעלעתבכלמשתמשכלאללפנותרשאיתהחברה.5.6
מקרה כאמור, המשתמש מתחייב לשתף פעולה ולספק לחברה את המידע שיידרש.

(לרבותלעתמעתמהםחלקאוהשירותיםמתןאתלבטלו/אולשנותו/אולהגבילרשאיתהחברה.5.7
מהאמורלגרועמבלי.וכיוצ"ב)היעדמדינותברשימתשינוייםביצועהעסקאות,סכומיגובההגבלת
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ובינלאומיים,ישראלייםחוקלהוראותכפופותהחברהע"יהמבוצעותוהפעולותמאחרכימובהרלעיל
הוןהלבנתומניעתלאיסורבנוגעלהוראותהיתרביןהמתייחסיםמכוחם,שהותקנווהנחיותוצווים
בהםמצביםיתכנוזאתלאורהחברה.על-ידיהמבוצעותהפעולותלמיסויהנוגעותולהוראותוטרור

פעולות לא יבוצעו ו/או ישונו ו/או ידווחו לגורמים הרלבנטים בהתאם לחוק עוד בטרם ביצועם.

כלליבאופןביןללקוח,החברהשירותיאתלמנועאובשירותיםהשימושאתלהתנותרשאיתהחברה.5.8
רשאיתכןמסויימת.לעסקהביחסאומסוימים,זיהויבאמצעיבשימושמסוימים,למשתמשיםביחסובין

הנוגעיםכלליםמידעפרטילהשלמתעדאחרמקוםבכלאובאתרהלקוחפעילותאתלחסוםהחברה
ללקוח או בקשר לעסקה מסויימת.

מסירתכגוןבטעותמקורההביטולבקשתבובמקרהלרבותלביטול,ניתניםאינםמהשירותיםחלק.5.9
מתןטרםכימצהירהמשתמשוכיוצ"ב.החברהשלאוהמשתמששלסופרטעותשגויים,פרטים
לאהחברהוכיהשירותים,אספקתלצורךהמבוקשיםהפרטיםכלאתובדקשבהואלפעולהאישור

תישא באחריות לטעויות שמקורן באי דיוק ו/או שגיאות במסירת הפרטים המבוקשים ע"י המשתמש.

הלקוח,ע"יההוראהניתנהבוהעסקיםיוםשלאחרעסקיםימישניתוךיהיההפעולותביצועמועד.5.10
ע"יההוראהניתנהבובמט"חהעסקיםיוםלאחרבמט"חעסקיםימישניבמט"חעסקאותולגבי

הלקוח.

מחלקתע"יייעשהושחררויוקפאשליחתו,ממועדחודשים6בתוךיידרשו/אוייאסףשלאכסף.5.11
ידהעלהמבוקשיםההסבריםמלואאתמהמשתמשקיבלהשהמחלקהבלבדזאתהחברה.שלהציות

ככלתומכיםמסמכיםלקבלהזכותשמורההציותלמחלקתיובהר,מספק.ההסברכידעתהוהונחה
ונדרשים.

שיקבעכפיייאסףשלאכסףעלשמירהדמילהוסיףרשאיתתהאהחברה5.11מסעיףלגרועמבלי.5.12
מעת לעת.

MoneyGramחברתמערכותבאמצעותבאמצעותניתניםמהשירותיםחלק.5.13 International Ltd.

להוראותהיתרביןכפופותיהיוהחברהבאמצעותהפעולותביצועכילמשתמשידוע"),MG("להלן:
בקישור:למצואניתןאותםהפרטיותלהגנתבנוגעהוראותיהלרבותולתקנונהMGחברת

https://start.moneygram.com./תקנוןלביןזהתקנוןביןסתירהשלמקרהבכלMGכימובהר
ההוראות המחמירות יותר תגברנה.

מיסים ודיווחים.6

באמצעותה,קיבלאושביצעעסקהאותשלוםמכלהנובעמסתשלוםלכלהאחראיהואהמשתמש.6.1
ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה, והחברה אינה אחראית לכל אלה.

ודיווחיםפרטיםלמסוררשאיתתהאהחברהלדין,בכפוףכילכךמראשמסכיםוהואלמשתמשידוע.6.2
שונים בגין פעולותיו לרשויות בישראל ובחו"ל (לרבות לרשות המיסים), ככל שהחברה תידרש לכך.

לתשלומיבנוגעפרטיםמסירתאיבגיןעסקהביצועלבטלאולעכברשאיתהחברהכילמשתמשידוע.6.3
מיסים הרלבנטים לפעולה.

ידוע למשתמש כי החברה הינה מוסד כספי לענין מע"מ..6.4

עמלות ותשלומים נוספים.7

במחירוןהקבועיםובמועדיםבשיעוריםבשירות,השימושבגיןעמלותו/אותשלומיםתגבההחברה.7.1
בכפוףהכלהחברה,דעתלשיקולבהתאםלעתמעתלהתעדכןעשויאשרבאתר,המפורטהחברה

לדין.

השוקעלויותואתבה,הכרוכותוהעמלותהעלויותכלאתהעסקהביצועטרםלבדוקהמשתמשעל.7.2
האלטרנטיביות לביצוע הפעולה, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בענין זה.
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שינוייםויחולויתכןהעסקה,הזרמתממועדיותרמאוחרבמועדיחולהתשלוםביצועבובמקרה.7.3
במחיר העסקה עקב שינוי בשער החליפין והמשתמש ישא בתשלום בהתאם לשער העדכני.

לחברה,ששולמההעמלהבגובהו/אוהחליפיןשערבחישובטעותנפלהכיהחברהתגלהבובמקרה.7.4
")התיקוןהודעת"(להלן:הטעותאודותהלקוחאתתיידעהחברההבלעדי,דעתהלשיקולבהתאם

בהתאםהעסקהאתלאשררלחלופין,אונוספתעלותללאהעסקהאתלבטלרשאייהיהוהלקוח
כרוכיםלהיותעשוייםשהשירותיםלוידועכימצהירהמשתמשהתיקון.בהודעתלושהוצגולתנאים

חברותכגוןבחברה,תלוייםשאינםשלישייםצדדיםידיעלייגבואשרנוספות,עמלותו/אובתשלומים
כרטיסי אשראי, קורספונדנטים וכיוצ"ב.

:תשלום באמצעות מזומן או העברה בנקאית.7.5

אספקתבלבד.מהשירותיםחלקעבורזמינהבנקאיתבהעברהו/אובמזומןלשלםהאפשרות.7.5.1
על-ידישנקבעובמועדיםמהלקוחהתשלוםבקבלתמותנההחברהידיעלהמבוקשיםהשירותים

העברהבאמצעותלחברה,ישירותהשירותיםבגיןהתשלוםאתלהעבירבאפשרותךהחברה.
שלהשירותמנותנילמיבמזומןבתשלוםאובלבדישראליבבנקהמשתמשמחשבוןבנקאית

החברה,. החברה רשאית לגבות עמלה נוספת בגין טיפול במזומנים בין בש"ח ובין במט"ח..

השירותיםבאספקתעיכובו/אוביטולשלבמקרההחברהכלפיטענהכלתהיהלאלמשתמש.7.5.2
ע"ימראששהוגדרבמועדהמשתמשע"יבוצעלאלחברההתשלוםבומקרהבכלהחברהמצד

החברה ו/או מתעכב בנסיבות שאינן תלויות בחברה.

החברהבחשבוןיתקבלואשרכספיםבנקאית.העברהבאמצעותתשלוםלבטליהיהניתןלא.7.6
בהעברה בנקאית לצורך אספקת השירותים לא יושבו למשתמש.

:באמצעות כרטיס אשראיתשלום.7.7

ידועלהמבוקשהשירותלביצועתנאיהינוהאשראיחברתשאישורלוידועכימצהירהמשתמש.7.7.1
חברתמסירובכתוצאהתבוצעלאהעסקהבובמקרההחברהכלפיטענהכללותהיהולא

האשראי לביצוע העסקה.

הכחשתהונאה,מקרישלוצמצוםלמניעהמנגנוניםלהפעילרשאיתהחברהכילמשתמשידוע.7.7.2
שליחתכגוןוכיוצ"ב,השוניםסוגיהםעלאשראיבכרטיסילרעהשימושלב,בתוםשלאעסקאות

מסרונים למשתמש לצורך אישור עסקאות אשראי.

בהתאםהנגבותנוספותבעמלותותחויבייתכןהחברהע"ישתיגבההשירותעמלתמלבד.7.7.3
עםבקשרהתקשרתאיתואחרשלישיצדכלאוהאשראיכרטיסיחברתוביןשבינךלהסכם
מיוחדתבעמלההאשראיכרטיסיחברתידיעלותחוייבייתכןוכןשברשותך,האשראיכרטיס

עלהשפעהו/אוקשראיןלחברהספק,הסרלמעןמחלפן".חוץמטבערכישת"עמלתכגון
לביןבינולהסכםבהתאםהמשתמשע"יישולמווהןאלהשלישייםצדדיםע"ישנגבותהעמלות

אותם צדדים שלישיים.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי בעסקת תשלומים:.7.7.4
באשראיתשלומיםפריסתבאמצעותהשירותיםעבורלשלםרשאיהמשתמש.7.7.4.1

").ריבית תשלומיםבכפוף לתשלום ריבית שתתווסף למחיר (להלן: "

הקבועיםהאשראיתנאיאתהלקוחמאשרהשימוש,לתקנוןההסכמהבמתן.7.7.4.2
בתקנון כתנאי אשראי משלימים לתנאים הספציפיים החלים על העסקה.

לרבותחוק,פיעלכנדרשהתשלומיםעסקתפרטילךיוצגוהעסקה,ביצועטרם.7.7.4.3
וכיוצ"ב.התשלומיםלוחהפיגורים,ריביתשיעורממשית,עלותלריבית,הנוגעיםפרטים
(להלן:במסרוןו/אופרונטליתחתימהבאמצעותבכתבהעסקהפרטיאתלאשרעלייך

").עסקת התשלומים"
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משיעורלחלוטיןבנפרדנגביתבתשלומים,האשראיבגיןהריביתכיללקוחידוע.7.7.4.4
חלקואינהההמרה,מבצעהסוכןעל-ידיבנפרדהנקבעתהמט"חהמרתבגיןהעמלה

מעלות האשראי.

"),הוגןאשראיחוק"(להלן:1993–התשנ"גהוגןאשראיחוקחלבובמקרה.7.7.4.5
שלהמרביתהעלותשיעורעליעלהלאבעסקההאשראישלהממשיתהעלותשיעור

שמפורטוכפיהספציפיתהעסקהביצועבעתהוגן,אשראיבחוקכהגדרתההאשראי,
שיעורעליעלהלאהעסקהבמועדהידועהפיגוריםריביתשיעורבנוסף,העסקה.בפרטי
שמפורטוכפימועדבאותוהידועהוגןאשראיבחוקכהגדרתוהמרביהפיגוריםריבית

במסמך העסקה.

כרטיסלביטולבעקיפיןאובמישריןיגרוםשלאבזאתומתחייבמצהירהלקוח.7.7.4.6
האשראי נשוא העסקה ולא יבטל את העסקה, כולה או חלקה, כל עוד לא נפרעה במלואה.

התחייבלהםהאשראיבכרטיסמהתשלומיםתשלוםפירעוןאיספק,הסרלמען.7.7.4.7
האמצעיםבכלתנקוטאשרהחברהוביןבינךההסכםשליסודיתהפרהיהווההלקוח

העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם מצידך.

פירעון בפועל ביום הנקוב לפירעון התשלום ייחשב כתשלום בפועל..7.7.4.8

הקבועבשיעורפיגוריםריביתבתשלוםיישאבמועדו,יפרעלאאשרתשלום.7.7.4.9
ריבית"(להלן:בפועללפירעוןועדהתשלוםפירעוןתאריךממועדבחישובבעסקה
שיחולוככלדין,עורךושכ"טמשפטהוצאותלרבותגביההוצאותובתוספת")פיגורים

ימי3תוךנפרעשלאהסכוםאתלשלםהלקוחמתחייבכןכמו").הגביההוצאות"(להלן:
עסקים מיום הדרישה הראשונה.

מוקדמתבהודעהחלקם,אוכולםהתשלומים,פירעוןאתלהקדיםרשאיהלקוח.7.7.4.10
ריביתגובהאתללקוחתשיבהחברהכאמור,במקרההפחות.לכלעסקיםימי3בת

העסקה.ביצועבעתשנקבעהכפימוקדם,פירעוןעמלתבניכוימראששנגבתההאשראי
3מ-הפחותהמוקדמתבהודעההתשלומיםפירעוןאתלהקדיםיבקשהלקוחבובמקרה

נוספתעמלהגבייתכנגדהמוקדםהפירעוןאתלבצערשאיתתהאהחברהעסקים,ימי
בגין אי ההודעה המוקדמת כפי שנקבעה בעת ביצוע עסקת התשלומים.

הפקדהבאמצעותלחברהלשלםראשונה,מדרישהיום21תוךמתחייב,הלקוח.7.7.4.11
אתהחברה,מסוכניאחדאצלבמזומןבתשלוםאוהחברה,שלהבנקלחשבוןישירה
ריבית(בצירוףהגיעטרםפרעונםזמןאםגםמהתשלומים,אחדבכלהנקובהסכום

הבאים:מהמקריםמקרהבהתקייםוזאתגביה),והוצאותהצמדההפרשיהפיגורים,
מצגיכייתברראםהחברה;דרישתאףעלנפרעולאמהתשלומיםאחדובובמקרה
אםנכונים;אינםחלקם,אוכולםהעסקה,במסמכיאוזהבהסכםמטעמומיו/אוהלקוח
הסכםשלאחרתיסודיתהפרההיתהאםניכר,בשיעורגדלהתשלומיםלאי-פירעוןהסיכון

פרעוןלגביכאמורפעולהשלמיידיביצועהמחייביםאחריםתנאיםהתקיימואםאוזה
אוממנו,לחלקאולרכושםאומניותיומבעלילמיו/אוללקוחמונהאםהתשלומים;יתרת

כלאונאמןאוזמנימפרקו/אומפרקו/אומנהלו/אונכסיםכונסלמינויבקשההוגשה
פירוקבקשתמהםמינגדהוגשהאוימים,14תוךהוסרהלאוהבקשהאחררשמימינוי

פושטהוכרזהואאופירוקצוכינוס,צונגדוניתןאורגל,פשיטתאוהליכיםהקפאתאו
אםאוהטלתו,מיוםיום21תוךיוסרלאוהעיקולהלקוח,נכסיעלעיקולהוטלאםרגל;
אםאוהשעבודים,אתיממשוהלקוחמנכסימהותיחלקאוהלקוחנכסיעלשעבודיםבעלי

הלקוח,מנכסימהותיחלקאוהלקוחנכסיכלכנגדלפועלהוצאהשלפעולהתבוצע
כיהחברה,לדעתסביר,חששיהיהאםביצועה;מיוםיום21תוךתבוטללאוהפעולה

היווצרותאוהאירועקרותאםביןוזאתלקרות,צפוייםלעילכאמורנסיבותאומאורע
יציאהו/אומעבודההיעדרותהיתרוביןלאו,אםוביןבלקוחתלוייםכאמורהנסיבות
יום;14עלהעולהלתקופהמהארץ

לנכותו/אולהמחותו/אולהסבו/אולהעבירו/אולמכוררשאיתתהיההחברה.7.7.4.12
לנכון,שתמצאכפיבתנאיםשהוא,גורםלכלחלקם,אוכולםהתשלומים,אתלאגחו/או

אתלהעבירו/אולהמחותרשאיאינוהלקוחמראש.הסכמתואתלכךנותןוהלקוח
חובותיו ו/או זכויותיו על פי תקנון זה, אלא אם ניתנה הסכמת המלווה לכך מראש ובכתב.

תשלום באמצעות הלוואה:.7.7.5

גרסה



החברהע"יהבקשהבחינתולאחרהתשלום,ביצועלטובתהלוואהלקבלהלקוחיבחרבובמקרה
ואישורה יחתום הלקוח על הסכם הלוואה ספציפי הכולל גילוי נאות בהתאם להוראות החוק.

תנאי שימוש לסוגי שירותים שונים.8

לתנאיםהכלליים,השימושבתנאימהאמורלגרועומבליהיתר,ביןכפופיםהחברהבשירותיהשימוש
מאשרהינךהשימושתנאיבאישורזה).מסמךבסיוםברצף(המופיעזהשימושלתנאיא'בנספחהמפורטים

גם את התנאים לשירותים אלו.

אחריות.9

AS(שהםכמותלשימושניתניםבו,המופיעיםוהתכניםהשירותים,האתר.9.1 IS/ AS AVAILABLE(כלוללא
התכניםלעדכניותמסוימת,למטרההמשתמש,לצרכיהתאמתםבדברהחברהמצדמצגאוהתחייבות

עלנעשההמוצעיםובשירותיםבאתרהשימושיוצרים.זכויותשלהפרהלהיעדרו/אולנכונותםו/או
בכלתישאלאהחברהאלו.בשירותיםלהשתמשחייבשאינולכךמודעוהואבלבדהמשתמשאחריות
שימושנעשהבמסגרתהאשרעסקהלכלהנוגעבכלשלישייםצדדיםוכלפיהמשתמשיםכלפיאחריות

בשירותי החברה לרבות בכל הנוגע למטרות העסקה.

תהיהאליוהגישהוכיתקינהרציפה,בצורהיפעלמחלקיואיזהאוהאתרכימתחייבתאינההחברה.9.2
טיפוללצורךאוהאתרשלשוטפתתחזוקהעקב(לרבותתופרעלאו/אותקלותללאו/אוזמינה

בביצועאיחור(כגוןבמועדןבאתרפעולותביצועיכולותהיעדרעלטענהתישמעלאבהתאם,תקלות).
החברהאתפוטרואתהבאתר,תקלהבשללביצוע)יעדתאריךלהשישאחרתפעולהכלאוהעברה

מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר עם האמור.

פניהקבלתלאיו/אובאתרשנמסרמשתמשמידעלשיבוששהואאופןבכלאחראיתאינההחברה.9.3
כלנעשהאנובאתר.מספיקמידעקבלתאיו/אולפניהבמענהעיכובלכללפניה,היענותאיבאתר,

אלינו בהקדם האפשרי.לפנייתךמאמץ להשיב

באמצעותשהתקבלודעתחוותאוהמלצהייעוץ,כלעלו/אוהשירותיםו/אוהתכניםעללהסתמךאין.9.4
מקצועיים,כלכליים,בנושאיםלרבותכלשהן,החלטותקבלתלצורךשהתקבלו)וככל(אםהאתר

מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים.

מיוכלמנהליה,עובדיה,(לרבותהחברהעלתחוללאמקרהבשוםלעיל,מהאמורלגרועמבלי.9.5
נזקיםלרבותתוצאתיים,אועקיפיםישירים,רק,לאאך(לרבות,כלשהםנזקיםבגיןאחריותמטעמה)
בקשרוכיוצ"בבמוניטיןפגיעההעסקים,למהלךמהפרעהאונתוניםמאובדןרווחים,מאובדןהנובעים

השימושמתוצאותאובשירותיםלהשתמשיכולתמאיהחברה,בשירותימשימושכתוצאהו/או
בכלשימושיכולתאיאושימושו/אובו),המוצעיםהשירותיםו/אומהתכניםבאיזה(לרבותבשירותים

(לרבותלאתרהמקושריםמאתריםאחדובכלבאתרהכלוליםבתכניםאולאתר,המקושראחראתר

פגיעהעקבו/אווירוסים)(לרבותמחשבלפגעימחשיפהכתוצאהו/אוכאמור),תכניםעלהסתמכות
עלמידעקיבלהכברהחברהאםגםוהכל,לאו),וביןרשומות(ביןשהואסוגמכלרוחניקנייןבזכיות

ביןחוזית,ביןהנזק,סיבתאוהתביעהעילתתהאאשרתהאאלה,נזקיםלהתרחשותהאפשרות
נזיקית ובין אחרת.

בידייוחזקואשרלמשתמששיגיעואוהמגיעיםהכספיםכלעלועיכבוןקיזוזזכותתהיהלחברה.9.6
כלפישלוהתחייבותאוחובכללמשתמשהמגיעסכוםמכללקזזרשאייהיהוהואלעת,מעתהחברה
כספיםהעברתכלשלביצועהלעכברשאיתהחברהתהיהוכןבשירותיםמשימושכתוצאההחברה

קיומן.מועדהגיעטרםשבובמקרהלרבותכאמור,כלפיו,התחייבויותיוכללקיוםעדהמשתמש,לזכות
תידרששלאכךדין,פיעלקיזוזלהודעתיחשבהאישיבאזורבחשבוןניכויהקיזוז/רישוםכייובהר

הודעה נוספת בעניין; וכן, כי לא תעמוד למשתמש זכות עכבון/ קיזוז כנגד החברה.

שירות לקוחות ויצירת קשר.10

גרסה



האלקטרוניהדוארבכתובתבאתר)Support(לתמיכההקישורבאמצעותלחברהלפנותמוזמןהנך.10.1
gmt-info@gmtonline.co.ilלשירות.הנוגעתשאלהבכל03-3722800הטלפוןמספרבאמצעות

שלמידעבמאגרישמרויוקלטו,הלקוחותשירותעםטלפוניותששיחותייתכןכילבךלתשומת.10.2
החברה או מי מטעמה וישמשו לצורך תיעוד, בירור, שיפור השירות, בקרה וניהול סיכונים.

שונות.11

מדינתשלהריבונותבתחום)18גיל(מעלבגירעבורלשימושמיועדיםהחברהושירותיהאתר.11.1
לכךראיהיהווהבאתרשימושךעצם),18לגיל(מתחתקטיןהינךבאםלקטינים.מיועדואינוישראל,

שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

סמכותתהאאביבתלבמחוזהמוסמךהמשפטלביתבלבד.הישראלילדיןכפופיםהשימושתנאי.11.2
סמכותתהאולאופרשנותואכיפתוזה,הסכםלענייןסכסוךו/אומחלוקתבכללדוןבלעדיתשיפוט

שיפוט לאף בית משפט אחר.

המחייביםהםשכןהמעודכנים,השימושתנאיאתלבדוקמנתעללפעםמפעםבאתרלבקרעליך.11.3
תנאיםו/אוהודעותהשימוש).תנאיבראשמופיעהאחרוןהעדכון(מועדואילךהעדכוןממועד

הכלולותמסוימותהתניותעללגבורעשוייםהאתרשלמסוימיםבדפיםהמצוייםייעודייםמשפטיים
בתנאי השימוש.

לאזה,להסכםבהתאםמזכויותיהיותראובאחתתשתמשלאשהחברהמקרהבכלזכויותעלויתור.11.4
ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

השירותביטולבדברהודעההמשתמשנתןלאעודוכללעתמעתמתחדשיםהחברהשירותי.11.5
עושההמשתמשעודכלכן,כמוהחוזה.וקיוםהשירותמתןלהמשךכהסכמההדברייחשבלחברה,
כןגםייחשבהדבראזימספקת,שהחברההתשלוםמאמצעיבאחדומשלםהחברהבשירותישימוש

כהסכמה להמשך קיום החוזה.

אךלרבותדין,פיעללאכיפהניתןשאינואותקףאינוהשימושתנאישלכלשהוחלקכיייקבעאם.11.6
ניתניםשאינםאותוקפםשנשללהסעיפיםאזילעיל,הנזכריםהאחריותהגבלתסעיפיהגבלה,ללא

הקירובבמידתתואםשתוכנםלאכיפהוניתניםתקפיםבסעיפיםהוחלפוכאילוייחשבולאכיפה
הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

צדלכלחלקן,אוכולןהתחייבויותיה,אוזכויותיהאתלהעביראולהסבלהמחות,רשאיתהחברה.11.7
הכוללרשותו,המוחזקיםכספיםעםבקשרמשתמשבזכויותלפגועכדיבאמוריהיהלאאולםשלישי,

כמפורט בתנאי השימוש.

מהן,חלקאווהתחייבויותיוזכויותיואתלשעבדאולהסבלהעביר,להמחות,רשאיאינוהמשתמש.11.8
מכוח תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר, לכל צד שלישי שהוא.

גרסה
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נספח א' –

תנאי שימוש לשירותים שונים

חשבון תשלום.1
מספרלפייזוההאשרהמשתמששלשמועלאישיחשבוןהחברהתפתחלשירותההצטרפותעם.1.1

יתרתלזכותו.כסףסכומילצבירתהמשתמשאתישמשהחשבוןנרשם.עימוהשירותמקבלשלהזהות
החשבון מופיעה באתר תחת הכותרת "היתרה שלי" או כל שם אחר שיקבע מעת לעת.

כל משתמש רשאי לפתוח רק חשבון אישי אחד..1.2
וכןמסמכיםוסריקתאימותזיהוי,ביצועהרישום,תהליךהשלמתלאחררקתתאפשרחשבוןפתיחת.1.3

יוכללאהתהליךלהשלמתעדהחוק.להוראותבהתאםוהכלונדרש,ככלהלקוחאתהכרשאלוןמילוי
המשתמש לפעול בחשבון.

הודעתקבלתבאמצעותוזיהוימשתמשפרטיבהזנתמותנהמסוימותפעולותוביצועהחשבוןפתיחת.1.4
התשלוםאמצעיאתלשמורהאחריותחלההמשתמשעל).OTP(המשתמששלהסלולרילמספרסמס

בומקרהבכללאחרים.נגיששאינוובאופןבנפרדמוחלטת,בסודיותהתשלוםבאמצעיהחיוניוהרכיב
כךעללהודיעהלקוחעלבחשבון,לרעהשימושאוהחיוניהרכיבחלקשללאובדןו/אולגניבהחששיש

מיידית לחברה ולפעול בהתאם להנחיות החברה.
העברהאשראי,כרטיסמזומן,הבאות:באפשרויותהיתרביןתתבצעהתשלוםלחשבוןכסףהפקדת.1.5

בנקאית, העברה מחשבון תשלום של לקוח אחר.
בחשבון התשלום יתאפשר ללקוח לבצע את הפעולות שיקבעו מעת לעת ולפי הוראות החוק..1.6
בחשבוןזכותיתרתללקוחואיןככלבחשבון.הקיימתהזכותיתרתסמךעליבוצעוהפעולותככלל.1.7

לחשבוןהעברהחיוב,כרטיסבאמצעותהפעולהלביצועהנדרשתהיתרהאתלשלםללקוחיתאפשר
החברה או קבלת הלוואה מהחברה, ובהתאם לתנאים שתקבע החברה מעת לעת.

ושוטף,מתמידבאופןהתשלוםבחשבוןהנרשמותהפעולותכללאחרלעקובהמשתמשבאחריות.1.8
המתועדיםהסכומיםאוהפעולותמןיותראואחתעלבירוריםו/אוהשגותלמשתמשיהיובהםבמקרים

הפעולהמביצועימים30מ-יאוחרולאהלקוחות,לשירותשיהויוללאלאלתרלפנותעליובחשבונו,
בגינה ברצונו להשיג, אלא אם נקבע מועד אחר ע"פ דין.

המטבעלסוגבהתאםתוצגבחשבוןהיתרהבחשבון.שבוצעובפעולותעתבכללצפותמאפשרהאתר.1.9
הקיים בחשבון (שקלי ו/או מט"ח).

בדפיכילמשתמש,ידועהחוקלהוראותובהתאםהחברההחלטתלפינוספותפעולותיוצגובנוסף,.1.10
אםגםהתשלום,מקבלהעסקכביתלהופיעהחברהעשויההאשראיכרטיסיחברתשלהחיובפירוט

בדיווחיוהןבאתרהעברותבפירוטהןתופיעפעולהשבומצבייתכןכןאחר.גורםהיההפעולהיעד
חברות כרטיסי האשראי.

אחריות במקרה של שימוש לרעה בשירותי תשלום.1.11

מיידיתהודעהלמסורהמשתמשעלחיוני,רכיבשלאובדןאולרעהשימושארעבובמקרה.1.11.1
המשתמששלמטעמוהודעהמסירתלאחרשיעשהלרעהשימוששלבמקרהלחברה.על-כך

לחברה כאמור, לא תוטל כל אחריות שהיא על המשתמש.

פעולותבגיןהמשתמשאתלחייברשאיתתהיההחברהכאמור,ההודעהמסירתבטרם.1.11.2
השניים,מביןהנמוךבדין,הקבועיםלסכומיםובהתאםההודעהלמסירתקודםשבוצעותשלום

כדלהלן:

נודעבוהמועדביןשעבריוםלכל30₪בתוספת₪,75שלקבועסכום.1.11.2.1
לעיל,האמוראףעלההודעה.מסירתלמועדעדברעההשימושאוהאובדןעללמשתמש

יעלהלאלראשונהבאתרלרעהשימוששנעשהמיוםיום30בתוךההודעהנמסרהאם
₪.450עלהחיובסכום

סכום העברות התשלומים שבוצעו בפועל..1.11.2.2

גרסה



שינויכלבגיןהמשתמשאתלעדכןאחראיתהחברהואיןדיןע"פלעתמעתמשתניםהנ"להסכומים
ושינוי אלא כל שינוי יחול מבלי צורך בהודעה.

ע"יהודעהמסירתלפנישהועברתשלוםבגיןיחולולא1.11.2ו-1.11.1סעיפים.1.11.2.3
ביןאחר,אדםלרשותהחיוניהרכיבאתהעבירהמשתמשבהםבמקריםהמשתמש
האדםשללרשותוהועמדהחיוניהרכיבאםאלאלאו,אםוביןבידיעתונעשהשהשימוש

מתןלשםמוטבשללרשותושהועמדאובלבדשמירהלמטרתסבירותבנסיבותהאחר
החיונישהרכיבלאחרנעשהלרעהשהשימושאוהמוטבבאמצעותתשלוםהוראת

שהועמד לרשות האדם האחר נגנב מאותו אדם או אבד לו.

תקבולים ושימוש ביתרה צבורה.1.12

אלאלחשבונו,שהועברבסךמיידיתהמקריםבמרביתיזוכהלחשבוןתשלוםשקיבלמשתמש.1.12.1
פעולותאובדיקותמחייבתאוהשימושמתנאיחורגתאשרתשלוםבהעברתמדובראם

שימוש אלה.או לפי שיקול דעת החברה ותנאימשלימות בהתאם לכל דין

הפעולות שרשאי המשתמש לעשות בנוגע לסכום שנצבר בחשבון הם כדלהלן ולבחירתו:.1.12.2

חשבוןלכללהעבירואובנקלחשבוןממנוחלקאושנצברהסכוםאתלמשוך.1.12.2.1
אחר    בהתאם להעברות המותרות ע"י החברה מעת לעת.

לטעון את כרטיסו הנטען ביתרה.1.12.2.2

להותיר את הסכום בחשבון ולבצע תשלומים באמצעותו בעתיד..1.12.2.3

תבוצעההוראההבנק,לחשבוןהאישיבחשבונושנצברסכוםלמשוךהמשתמשבחראם.1.12.3
בהתאם למועדי ההעברות המפורטים בתנאי שימוש זה

שמירת הכספים בחשבון אצל החברה.1.13

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הכספים השמורים בחשבון המשתמש, יחולו ההוראות הבאות:

כלאוהכספיםאתלמשוךהלקוחיבקשבולמועדעדהגבלה,ללאבחשבוןישמרוהכספים.1.13.1
בעבורלבצערשאיתתהאשהחברהבכספים,לפעולהבקשרדין,כללפיאחרת,הוראה
בחשבוןהמופקדיםהכספיםכלמשיכתבמועדתהיה–הכספיםהפקדתתקופתתוםהלקוח.
הפקדון.

שלהשוטפתהפעילותמחשבוןנפרדבחשבוןהלקוחותעבוריוחזקוהכספים–נפרדחשבון.1.13.2
החברה.

הלקוחלזכותריביתכלתיזקףלאבחשבוןהמופקדיםהכספיםבגיןכי-מובהרריביתזקיפת.1.13.3
הפקדוןתנאיאתלשנותרשאיתהחברהאחר.חשבוןבכלוביןהחברהאצלבחשבונובין

בהודעה ללקוח ולאחר הסכמתו.

לחברהדין,כלפיעלו/אוההסכמיםפיעלהחברהשלזכותמכללגרועמבלי-ועיכבוןקיזוז.1.13.4
החברה,כלפיהלקוחזכויותו/אוהחשבוןו/אוהחשבוןכספיעלמלאהועיכבוןקיזוזזכותתהיה

ביןאחרים,עםביחדוביןלבדוביןהחברה,כלפיהלקוחשלחובו/אוהתחייבותכלבגין
כספילגביהלקוחזכויותוכלבעתיד,שייווצרווביןבעברנוצרוהלקוחחובאושהתחייבות

החשבון ובכלל, תהיינה כפופות לזכות העיכבון ו/או הקיזוז של החברה.

אולהסבהאולהעברהניתניםלאבחשבוןהמופקדיםהכספים-שעבודאוהסבההעברה,.1.13.5
לשעבוד, אלא אם ניתנה על כך הסכמת החברה מראש ובכתב.

תשלומיםשלוקבלהלהעברההפעילותספיאתלעתמעתולעדכןלקבוערשאיתהחברה.1.13.6
וליתרה מקסימאלית בחשבון.

שימוש לקוח עסקי.1.14

תנאים נוספים לגורם עסקי
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משפטיתיישותכלאועמותהשותפותחברה,יחיד,שהואמשלםאומוטב–"עסקיגורם".1.14.1
במסגרתהחברהבשירותישימושהעושהעסק,קיוםלצורךהיאהכלכליתפעילותהאשראחרת

שלהעברהאוקבלהלשםבעקיפיןאובמישריןהחברהעםהתקשרואשרכלשהי,עסקיתפעילות
כספים באמצעות שירותי החברה.

קבלתלצורךזהובכללהחברה,שירותישימוששעושהעסקיגורםכלעלחליםזהפרקתנאי
העברתלצורךאועל-ידוהמסופקיםמוצריםאושירותיםעבוראחריםממשתמשיםתקבולים

תשלומים לספקיו, לקוחותיו או גורמים אחרים ולכל מטרה עסקית או מסחרית אחרת.

הםאלאהפרטיותבמדיניותמהאמוראוהכללייםהשימושמתנאיגורעיםאינםזהפרקתנאי
שלמקרהבכלהפרטיות.ובמדיניותהשימושבתנאיהמופיעתנאילכלבנוסףעסקיגורםעלחלים

עסקיגורםלגביהפרטיות,ובמדיניותהשימושבתנאיהקבועלביןזהבפרקהקבועביןסתירה
בלבד – האמור בפרק זה יגבר.

החברהבשירותישימושהעושהעסקיגורםשהואמשתמשמכללדרושרשאיתתהאהחברה.1.14.2
שלבפעילותשינוייםיחולואםעסקי.כגורםולהירשםלחברהכךעללהודיעעיסוקו,במסגרת

עללחברהלהודיעעליועסקי,כגורםלפעולהחלאועסקיגורםמלהיותחדלשהואכךהמשתמש
השינוי מיידית.

הזכויותבעליפעילותו,לתחומיבנוגעעסקימגורםנוספיםפרטיםלדרושרשאיתתהאהחברה.1.14.3
תראהשהחברהאחרנוסףפרטוכלספקיולקוחותיו,מטעמו,לפעולהמורשיםבו,המשרהונושאי

מידע,לדרושרשאיתהחברההחוק.להוראותובהתאםדעתהלשיקולבהתאםלבררלנכון
לעתמעתלדרושרשאיתתהיהוהיאהנדרשיםהפרטיםאתלאמתמנתעלתיעודכלאומסמכים

פרטים נוספים בנוגע לפעילותו העסקית של המשתמש בהתאם לשיקול דעתה.

לב,ובתוםסביריהיההעסקישימושוכיהעסקיהגורםמתחייבהחברהבשירותישימושבעת.1.14.4
אואחראדםבכלפגיעהאוהפרהמכלויימנעשלו,הרגילהעסקיםבמהלךפעילותלצורך

משתמש אחר באתר ולרבות פגיעה בחברה.

לאאובוצעהלאשבוטלה,עסקהבגיןהחברהכלפיטענהכלעלמראשמוותרהעסקיהגורם.1.14.5
עקבהתעכבהזועסקהבגיןהתשלוםשהעברתמקבל,אומשלםאחר,משתמשלמולהושלמה

יישאולאכךבגיןשעוכבותקבוליםכיויודגשלעיל.כאמורנוספיםפרטיםלבירורהחברהדרישת
כל ריבית והחברה לא תשלם בגינם כל תשלום נוסף עד תום הבירור וזיכויו של הגורם העסקי.

הגורם העסקי ימסור לחברה פרטים מלאים ונכונים ועליו לשתף פעולה עם החברה באופן מלא..1.14.6

סיבהמכלאוהעסקיהגורםשלמסויםתקופתיפעילותהיקףשמעללקבוערשאיתהחברה.1.14.7
האמורלכלבנוסףמותנה,יהיההחברהבשירותיהשימושלנכון,החברהתמצאאשראחרת
בכרטיסיעסקאותסולקמולו/אוהעסקילגורםהחברהביןפרטניהסכםעלבחתימהגםלעיל,
חיוב.

תנאיעמוקבעהאוכאמור,בהסכםהעסקיהגורםעםהתקשרההחברהבהםבמקרים.1.14.8
סתירהשלבמקרהאלה.שימושלתנאיובנוסףהסכםלכלבנוסףיחולואלהמיוחדים,התקשרות

ותנאיההסכמיםהוראותיגברוהמיוחדים,ההתקשרותותנאיההסכמיםלביןהשימושתנאיבין
ההתקשרות המיוחדים.

זהובכללהחברהבשירותיהעסקיהגורםשלפעילותואתלהגבילאולהפסיקרשאיתהחברה.1.14.9
מעתשיפורסםכפיהבלעדידעתהלשיקולבהתאםסכומןמספרן,הפעולות,היקףאתלהגביל

לעת.

הכרוכיםהסיכוניםמזעורולצורךהחברה,שלהפרטיותמדיניותמהוראותלגרועמבלי.1.14.10
שימושלעשותרשאיתתהיההחברהללקוחותיו),שירות(המספקעסקילגורםשירותבמתן
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מהאמור,לגרועמבלידין.כללהוראותבכפוףשוניםוניתוחיםסטטיסטיעיבודלצורךבמידע
משתמשיםשביצעולעסקאותהנוגעלמידעביחסבעלותשלטענהכלעלמוותרהעסקיהגורם

החברהבאמצעותשולםבגינןהתשלוםואשרמקבליםמשתמשיםמולשביצעאומולומשלמים
המוקנותוההגנותהחוקלהוראותבהתאםשיעשהשימושלכלמראשומסכיםהאתר,ו/או

למשתמשים השונים וללקוחותיו.

שימושמחייבתהחברהחסר,במסמךשמבוצעותעסקאותבגיןטענותלמנועעל-מנת.1.14.11
ודאותברמתהמשלםשלזהותואת(המאמתמוגבראימותבפרטדרכההמבוצעותבעסקאות

ביומטרים,זיהויבאמצעישימושנוספת,סיסמא(לרבותלעתמעתהחברהשיקבעכפיגבוהה,
(להלן:2019תשע"ט-תשלום,שירותיחוקלהוראותובהתאםזאת,לאורוכד'))דו-שלביאימות

שישולםסכוםלכלבאחריותיישאהואכן,יעשהלאהעסקישהגורםככל),תשלום"שירותי"חוק
פעולתאוהרשאהבלאחיובשינוימרמה,אולרעהשימושבדברטענותעקבמשלםלמשתמש

ככלהעסקהביצועאתלהקפיאאולבצעלארשאיתהחברהכן,כמוחסר.במסמךתשלום
שהמשתמש לא סיפק את פרטי הזיהוי המוגבר בהתאם לכללי החברה.

בסכוםהעסקיהגורםאתלחייברשאיתהחברהתהיהעסקה,ביטולשלבמקרים.1.14.12
נוספותועלויותהוצאותבשלוכןהעסקהביטולעקבשייגרמונזקיםבגיןמוסכםפיצוישיהווהכספי

על-פילחברההמוקניםאחריםמסעדיםלגרועו/אולפגועמבליוזאתהחברה,לתעריפוןובהתאם
כל דין.

בגינהשבוצעמקבל,משתמשאומשלםמשתמשלביןעסקיגורםביןעסקהביטול.1.14.13
להתקשרותהצדדיםשביןהמשפטייםהיחסיםבמישורחלההחברהשירותיבאמצעותתשלום
בקשרעסקהביטוללענייןהחלולדיןהצדדיםביןההתקשרותלתנאיבהתאםבלבד,בעסקה

אחראוכזהעסקהלביטולאחראיתתהיהלאהחברהזה.להסכםצדאינהוהחברהלהתקשרות,
בהתאםאלאשבוטלהלעסקהבקשרשבוצעתשלוםכלביטולאובהשבהחייבתתהיהולא

אודרישהכלבגיןהחברהאתישפההעסקיהגורםכיבזאתמובהרתשלום.שירותיחוקלהוראות
טענה שתופנה כלפיה בקשר לעניין זה.

היחסיםבמישורעמוהמבוצעותלהתקשרויותהבלעדיהאחראיהואהעסקיהגורם.1.14.14
ביצועלצורךהחברהבשירותישימושנעשהשבגינןלעסקאותבקשרלקוחותיולביןבינו

השירותלטיבביחסוכן,שהיא.עסקהולכלסיפקשמכר,מוצראושירותכלבגיןלרבותתשלומים,
הליךאותביעהלכלביחסאחראיהעסקיהגורםואספקתו.התאמתותקינותו,איכותו,המוצר,או

משפטי שיגיש לקוחו או כל צד לעסקה הנעשית עם הגורם העסקי ובקשר אליה.

ששולםתשלוםמקבלאומשלםלמשתמשלהשיבלסרברשאיהעסקיהגורםאין.1.14.15
איןכן,כמוכאמור.החברהשירותיבאמצעותשולםשהואכךבשלרקהחברהשירותיבאמצעות

שלמצדוטענהתופנהאםכאמור.בלבדזומסיבהמוצרלהחליףלסרברשאיהעסקיהגורם
תראההחברהכיבזאתמובהרזה,מסוגסירובבגיןהחברהכנגדמקבלאומשלםמשתמש

בגורם העסקי כאחראי הבלעדי לכך.

בינואולקוחותיולביןבינוהעסקיבמישורהתנאיםכיבזאתמתחייבהעסקיהגורם.1.14.16
תנאייסתרולאהחברה,שירותיבאמצעותתשלומיםבגינןשמתבצעיםאחר,שלישיצדכללבין

שביןאחרמחייבמסמךוכלהשימושתנאיכאמוריגברוסתירה,שלמקרהובכלאלהשימוש
החברה לבין הגורם העסקי.

באמצעותהמבוצעותשירותיםאומוצריםבגיןעסקאותכיהיטבמודעהעסקיהגורם.1.14.17
כלשלודיניםישראלמדינתדיניעליהןחליםאשרשירותיםאומכרעסקאותהןהחברהשירותי
חוקרק,ולאלרבות,פלונית,בעסקהעסקהביתמוכר,קונה,עםבקשראחרת,רלוונטיתמדינה
.1981–תשמ"אהצרכן,הגנתוחוק1968–תשכ"חהמכר,
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פעילותועלומדווחהמיסיםברשותתיקמנהלהואכיבזאתמצהירהעסקיהגורם.1.14.18
כדין, לרבות על הפעילויות המבוצעות באמצעות שירותי החברה.

קבלותאוחשבוניותלהפקתבקשרלדיןבכפוףלחובותהיטבמודעהעסקיהגורם.1.14.19
חלותאלהבחובותלעמודהאחריותכייובהרביניהם.שנקשרועסקאותבגיןללקוחותיוומסירתן

היתרוביןדיןלכלבהתאםהנדרשיםהדיווחיםכללרבותהעסקי,הגורםעלומלאבלעדיבאופן
לניכוי מע"מ או מס במקור.

שהואסוגמכלדרישהאוטענהתביעה,לכלאחראיםאינםמטעמהאורגןוכלהחברה.1.14.20
הגורםביןשיתגלעובמחלוקותבעקיפיןאובמישריןשמקורןהוצאהאוהפסדנזק,שעניינה
בשירותישימושבגינהשנעשהעסקהלכלבקשרשלישיצדאואחרמשתמשלביןהעסקי

החברה, בין אם החברה או האורגנים בה היו מודעים למחלוקת ובין אם לאו.

תשלום,הוצאה,כלבגיןהחברהאתלשפותחייביהיההעסקיהגורםכיהזאתמובהר.1.14.21
התקשרויותאולעסקאותבקשרמטעמהלאורגניםאולה,יגרמועליה,שיוטלוחבותאוהפסד
הליכיםבגיןהיתר,ביןהחברה.שירותיבאמצעותאחרמשתמשכלעםהעסקיהגורםשביצע

צעדבכללנקוטהזכותעומדתלחברהכאמור.עסקאותבגיןהחברהכנגדשינקטומשפטיים
צדכלשלתביעהאוטענהדרישה,כלמפנילהתגונןמנתעלטענהכלולטעוןלנכוןתראהשהיא

שלישי כאמור, לרבות להסכים לכל פשרה או הסדר ולהגיש הודעת צד שלישי כנגד הגורם העסקי.

סיום שירותי חשבון תשלום.1.15

סיום ביוזמת המשתמש.1.15.1

שתישלחלחברהבהודעהעת,בכלהתשלום,שירותיאתלסייםרשאילקוח.1.15.1.1
לשירות הלקוחות של החברה. הודיע המשתמש כאמור יהיה מועד הסיום כדלקמן:

בתום–תשלוםפעולתסליקתאותשלוםאמצעילהנפקתבנוגעהשירותיםסיוםלגבי)1
יום העסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה;

שבומהמועדעסקיםימיחמישהבתום–תשלוםחשבוןניהולשלשירותסיוםלגבי)2
תהליךסיוםעםבחוזה;שנקבעוכפיהחשבוןלסגירתהדרושותהפעולותאתהלקוחהשלים

השימושחידושולצורךהחברהשלבאתרפעולותלבצעאפשרותכלתופסקההתנתקות,
יהיה צורך בפנייה מחודשת לשירות לקוחות החברה.

מהווההחכםהסלולרימהמכשירהמותאםהאתרו/אוהיישומוןמחיקתאין.1.15.1.2
הקייםמידעלהסירכדיזהמסוגמחיקהשלביכולתהואיןמהשירותהתנתקותכשלעצמה

שלהעברהכללפנימהחשבוןהתנתקותלבצעישכייודגשהחברה.שלהמידעבמאגרי
לשירותלפנותישכך,לצורךלשירות.המשתמשנרשםשאיתוהמספראוהסלולר

הלקוחות של החברה כדי להעביר את פרטי החשבון ע"ש מספר הסלולר החדש.

מועדללקוח;בכתבבהודעהעת,בכלללקוח,התשלוםשירותיאתלסייםרשאיתהחברה.1.15.2
ותאפשרככליותרמאוחרבמועדאוההודעהמסירתממועדלפחותימים45בתוםיהיההסיום

חוזהאתלסייםהחברהרשאיתחריגותנסיבותשלבמקרהלעיל,האמורלמרותהחברה.זאת
שירותי התשלום באופן מיידי.

הקפאת שירותי תשלום.1.16

והחברההתשלוםבחשבוןהשימושאתלהקפיאמהחברהלבקשעת,בכלרשאי,המשתמש.1.16.1
כןאםאלאימים,14עלתעלהושלאהמשלםשביקשלתקופההשימושאתמיידיבאופןתקפיא

תאפשר החברה תקופה ארוכה יותר.
בחשבוןלרעהלשימושחששבחשבון,התשלוםאמצעיבאבטחתלפגיעהחשששלבמקרה.1.16.2

שימושאחר,במשתמשאובחברהלפגועשעלולמעשהאומחדללביצועניסיוןמרמה,או
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מסירתאלו,שימושבתנאיהמפורטתהחברהמדיניותעל-פימותרותשאינןפעילויותלצורך
התשלוםאםוכןהחברהלמשתמשיו/אולחברהנזקלגרימתחששמטעים,אונכוניםלאפרטים
אתיקייםלאהמשתמשכיממשיחשש–למשתמשהחברהבידישניתןבאשראימקורו

כללהוראותבהתאםנדרשהדברבובמקרהו/אוהאשראי,אתלפרועהחברהכלפיהתחייבותו
כךעלהודעהתיתןשהחברהלאחרבחשבון,השימושאתלהקפיאהחברהרשאיתתהאדין

ההודעהמסירתכיהחברהתסבוראםאלאהחשבון,להקפאתהסיבותאתותפרטלמשתמש
ביןההקפאה,נדרשתשלשמההמטרהאתלסכלעלוליםהעניין,לפיכאמור,הטעמיםפירוטאו

ובלבדהונאה,מבצעשהלקוחלכךסבירחששהתקייםאםאודיןפיעלאסוריםהםאםהשאר
שההודעה או פירוט הטעמים כאמור יימסרו בהקדם האפשרי לאחר מכן.

העברות כספיות.2
ומדויקיםנכוניםפרטיםלמילוימלאהבאחריותישא")ההעברהמבצע"(להלן:המשתמש.2.1.1

").המוטב"ו/או"המקבל"(להלן:הנכוןהנמעןהואההעברהלביצועשבחרהנמעןכיויוודא
החברהעלתחוללאהמעביר,המשתמשפרטיאוהמוטבפרטיבהקלדתטעותשלבמקרה

שום אחריות, לרבות לביטול ההעברה ולהשבת הכספים.

יוצגלהעברה")"בקשהו/או"עסקה"זה:סעיףלצורך(להלןההעברההוראתביצועבסיום.2.1.2
שצפויהתקבולסכוםלרבותידיך,עלהמבוקשתהעברהפרטייוצגוובועסקהסיכוםבפנייך

").הסודיהקודלהתקבל אצל המוטב וקוד סודי (להלן: "

עשויאשרבלבדמשוערסכוםהינובפניושיוצגהתקבולשסכוםייתכןכילבלשיםהמשתמשעל.2.1.3
עמלהקורספונדנטים,עמלתהיעד,במדינתהמרהשעריכגוןשוניםגורמיםבעקבותלהשתנות

העברהתבצעהחברהוכיוצ"ב.ההעברהמקבללביןשבינםביחסיםשלישיםצדדיםע"יהנגבית
לשינויבאחריותתשאלאהיאאולםהעסקה,בסיכוםהתחייבהאליוהסכוםבגובהכספית

בסכום שיתקבל בפועל אצל המקבל הנובעים מגורמים שאינם בשליטה כאמור לעיל.

שתאפשרכספיתהעברהלבצעיבחרשהמשתמשככלבמזומן.שנמשכיםכספיםהעברות.2.1.4
המוטב.אלהסודיהקודאתלהעבירהמשתמשעליהיהבמזומן,הכספיםאתלמשוךלמוטב
בכפוףבחו"לעסקביתו/אועסקישותף,קורספונדנטבאמצעותהכספיםאתלמשוךיוכלהמוטב
המשתמשעלחלההנכוןלמוטבולהעבירוהסודיהקודאתלשמורהאחריותהסודי.הקודלהצגת
ו/אוגניבהו/אואובדןשלמקרהבכלהחברהכלפיטענהכללמשתמשלךתהיהולאבלבד,
24-27בסעיפיםהקבועותהאחריותלמגבלותבכפוףהמוטב,שאינומיידיעלהסודיבקודשימוש

לרעהלשימושחששו/אוגניבהאובדן,שלבמקרה.2019-התשע"ט–תשלוםשירותילחוק
שירותכך.עללוהיוודעעםמידהחברהשלהלקוחותלשירותלפנותהמשתמשעלהסודי,בקוד

עשויהלקוחותשירותידיעלהטיפולהספציפי.המקרהלנסיבותבהתאםבפנייהיטפלהלקוחות
להיות כרוך בתשלום עמלות נוספות.

לידיהכספיםהעברתלמועדעדרקלביטולניתנתכספיםהעברתכללדין,בכפוף-עסקהביטול.2.1.5
לבטלמנתעלההעברה).בקשתלאחרמיידיתותבוצעיתכן(אשרלמוטבהתשלוםשירותינותן

הפעולהאתוביצעתככלכימובהרהחברה.שלהלקוחותלשירותלפנותישלהעברה,בקשה
הפעולה.אתלבטלעל-מנתלחברהפנההשירותיםנותןכילוודאעליךשירותים,נותןבאמצעות

האשראילכרטיסזיכויבאמצעותאלייךיושבכספךבעמלה.כרוךלהיותעשויהביטולהליך
ביצועבעתשבחרתהתשלוםלאמצעיבהתאםבמזומן,ו/אולהעברההבקשהבוצעהבאמצעותו

העסקה. אישור החברה בסיום הליך הביטול מהווה אסמכתה לביטול הבקשה להעברה.

בהתאםלעת,מעתלהשתנותעשוייםאשרהעברה,לסכומיביחסמגבלותלקבוערשאיתהחברה.2.1.6
של החברה.הבלעדילשיקול דעתה

באמצעות כרטיסים נטענים:כספיםהעברות.2.1.7
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למידעשברשותך,הנטעןהכרטיסשלואיכותולטיבואחראיתלאהחברה.2.1.7.1
בקשרהלקוחותלשירותו/אושימושבולבצעשלךליכולתרכישתו,בעתלגביושקיבלת

עם הכרטיס.

וליתרההסליקהחברתלאישורכפופהנטען,כרטיסבאמצעותהכספיםהעברת.2.1.7.2
בסכומיםכספיותהעברותלבצעלנסותלאמתחייבהנךמקרה,בכלבכרטיסך.הצבורה

שערכם עולה על יתרת הסכום הצבורה בכרטיסך במועד ביצוע ההעברה.

לא ניתן לשלם על העברה כספית באמצעות כרטיס נטען בפריסת תשלומים..2.1.7.3

"חמטהמרת.3

בהתאםהבלעדי,דעתהלשיקולפיעלהחברהידיעלונקבעיםלעתמעתמשתניםההמרהשערי.3.1
לגורמים שונים במסחר הבינלאומי.

בהתאםלזכייןמזכייןלהשתנותעשוייםהמטבעשעריהחברה,זכייניאצלחוץמטבעבהמרת.3.2
לשיקול דעת הזכיין אשר כפוף להנחיות ומגבלות מטעם החברה.

תקינותאתלבדוקעליךלחברה,שירותיםנותןבאמצעותבמזומןמט"חרכישתשלפעולהביצועבעת.3.3
תקינותכלפיאחריותתהיהלאלחברההדלפק.עזיבתלפניהשירותים,נותןמולסכומןואתהשטרות

השטרות.

רכישת מט"ח אצל זכייני החברה לאיסוף בטרמינל.4

נותןאצלתשלוםכנגדמט"חלרכושללקוחמאפשרתהפועליםבנקעםפעולהבשיתוףהחברה
השירותים, וקבלת המט"ח המוזמן בנתב"ג כמפורט להלן:

שיציגכפיהחברהבמערכותהמופיעבשקליםההמרהלסכוםבהתאםיעשהזהשירותעבורהתשלום.4.1
הנציג. 

להנחיותכפוףאשרהזכייןדעתלשיקולבהתאםלזכייןמזכייןלהשתנותעשוייםהמטבעשערי.4.2
ומגבלות מטעם החברה.

לקוח.  לכל10,000₪שללסךמוגבלזובשיטההמט"חשלהמירביהרכישהסכום.4.3
בדלפקיבנתב"גהמט"חאתלקבלהלקוחיוכלללקוח,הקבלהומסירתההזמנהביצועהשלמתלאחר.4.4

בנק הפועלים בדיוטי פרי בכפוף להזדהות הנדרשת ע"י נציגי בנק הפועלים.
הדוא"ללכתובתפנייהבאמצעותנאספהלאההזמנהעודוכלעתבכלההזמנותאתלבטלניתן.4.5

gmt-info@gmtonline.co.ilחויבבוהסכוםבמלואהמשתמשיזוכההחברהע"יהביטולאישורלאחר
בביצוע ההזמנה.

יבוצעשהיאסיבהמכלהתעופה,בשדההפועליםבנקמדלפקיההזמנהאתאסףטרםוהמשתמשככל.4.6
ביטול אוטומטי של ההזמנה והמשתמש יזוכה באופן מלא.

)PrePaid(נטעניםכרטיסים.5

ולטעוןלרכושלךמאפשרת"),מקס"(להלן:בע"מפיננסיםאיטמקסחברתעםפעולהבשיתוףהחברה,
בינלאומי.)PrePaid(נטעןכרטיסמשירות

לחתוםתידרשעליהםהעסקהבמסמכיהמופיעותלתנאיםכפופיםבווהשימושנטעןכרטיסרכישת.5.1
שימושתנאי"ביחד:(להלןאלהשימושמתנאינפרדבלתיחלקהמהוויםהכרטיס,רכישתבעת

השוטפת של הכרטיס."). החברה אינה נושאת באחריות לסליקהלכרטיסים נטענים
אחרתדרךבכלאוהחברהמסוכניאחדאלפיזיתהגעהבאמצעותהינהנטעןכרטיסלרכושהאפשרות.5.2

שתפרסם החברה מעת לעת.
עסקים.ימי5-6יארךמוטבעשםבעלנטעןכרטיסשלאספקהזמן.5.3

6.Cash Backבחזרה")("כסף
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בגין")צבורהיתרה"(להלן:שלךהאישיבאזורכספיתיתרהלצבורלךמאפשרבחזרה""כסףשירות.6.1
עסקה"(להלן:החברהסוכניבאמצעותו/אוהאתרבאמצעותשתבצעכספיותהעברותשירותי
מעתשתקבעכפיידה,עלהמסופקיםנוספיםשירותיםבגיןזהשירותלהחילרשאיתהחברה").מזכה

לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחולו בשינויים המחוייבים.
נתונהמזכותעסקאותיהווכספיותהעברותאילוההחלטהמזכה.עסקהתהווהכספיתהעברהכללא.6.2

האםאותךתעדכןהחברהכספים,להעברתבקשהכלבסיוםהחברה.שלהבלעדידעתהלשיקול
ההעברה מהווה עסקה מזכה.

אצלמזההתעודההצגתבאמצעותעת,בכללרשותךהעומדתהצבורהביתרהלהתעדכןבאפשרותך.6.3
אחד מסוכני החברה ו/או באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.

היתרה הצבורה היא אישית ולא ניתנת להעברה ממשתמש אחד למשתמש אחר..6.4
להמירניתןלאנצברה,שבהלמטבעבהתאםבלבדכספיותבהעברותלמימושניתנתהכספיתהיתרה.6.5

את הכספים הצבורים ממטבע אחד למטבע אחר.
החברה.החלטתלפילעתמעתלהשתנותעשויעסקהבכללמימושהניתןהמינימליהכספיםסך.6.6

העסקה.מסך100%עליעלהלאספציפיתבעסקההכספיםמימוש
עשויהזותקופההאחרון.הצבירהממועדיום180שללתקופהלרשותךתעמודהכספיתהיתרה.6.7

תוךשצברתהכספיםיתרתאתתנצלולאבמידההחברה.דעתלשיקולבהתאםלעתמעתלהשתנות
לרשותך.העומדתהצבורההיתרהאתלמחוקרשאיתהחברהתהאהאחרון,הצבירהממועדיום180

באזורלחשבונךתשובשבוטלהבעסקהשמימשתהצבוריםהכספיםיתרתעסקה,ביטולשלבמקרה.6.8
האישי.

שירות העברה לחו"ל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.7
עלשחתםבתנאיחשבוןלחיובהרשאהבאמצעותלחו"להעברהלשירותלהצטרףרשאיהמשתמש.7.1

טופס הוראה ונתן לחברה הרשאה לחיוב חשבונו.
הקמת הרשאה לחיוב חשבון הלקוח תהיה כפופה לתנאים המקובלים בבנק בו מתנהל חשבון הלקוח..7.2
לחברההלקוחשימסורנוספיםלפרטיםובהתאםבסכוםבמועד,הלקוח,חשבוןלחיובתפעלהחברה.7.3

בטופס החתום בחתימת ידו.
שהיא,סיבהמכלחיובהחזרהתקבלשלאבמלואו,כובדשהחיובבתנאיתבוצעההעברההוראת.7.4

והתמורה בגין ההעברה התקבלה בפועל בחשבון החברה, בהתאם להוראה שהעבירה החברה.
תפנהמספיקה,שאינהאובוטלהבגינושהתקבלההתמורהאךלחו"לההעברהתבוצעבומקרהבכל.7.5

לאמצעיםבהתאםהתמורהאתלקבלתפעלהחברההתמורה.השלמתלצורךללקוחהחברה
העומדים לרשותה ובהתאם לכל דין.

מוכפלזו,פעולהבגיןהעברהעמלת+להעבירהלקוחשביקשלסכוםבהתאםיחושבהחיובסכום.7.6
בשער המרה שיקבע ע"י החברה.

מתןבמועדלחברהשמסרהמייללפרטיבהתאםלמשתמש,חודשבכלישלחוומרכיביוהחיובפירוט.7.7
ההוראה.

מתןבטופסלחברהשמסרהניידלמספרסמסבהודעתגםללקוחישלחההעברהביצועעלאישור.7.8
ההוראה.

חשבוןלחיובבהרשאההעברותלשירותמשתמשיםלצרףשלאהזכותאתלעצמהשומרתהחברה.7.9
ו/או להפסיק את השירות בכל עת באופן כללי או ללקוח ספציפי.

ע"ייקבעחשבוןלחיובבהוראההעברהבשירותהחודשי,המקסימליהכספיההעברהסכום.7.10
סכוםאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתהחברההחוק.והוראותהחברהלנהליבכפוףהחברה,

המקסימלי מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
הכלליםהסעיפיםלכלכפופהחשבוןלחיובהרשאהבאמצעותהעברהלעיל,מהאמורלגרועמבלי.7.11

המפורטים ביתר תקנון החברה.
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