תקנון הטבות  bit-לעסקים
הטבות לבעלי עסקים לקוחות חברת משולם פתרונות תשלום בע"מ ( להלן ":החברה")

הבנק מעוניין לעודד לקוחות לעשות שימוש בשירותי בנקאות בתקשורת במטרה לשפר את חוויית
הלקוח בקשר עם הבנק ,ולקדם בנקאות דיגיטלית  .לשם כך הבנק והחברה התקשרו בשיתוף פעולה
עסקי ושיווקי למתן הטבות ללקוחות החברה בעלי העסקים המקבלים תשלומים בגין מוצרים ו/או
שירותים שהם מוכרים ,באמצעות תשלום ב , bitלעידוד הצטרפות ו/או שימוש ב . bit
תקנון זה נועד להציג את התנאים לקבלת ההטבה:
הגדרות:
בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצידם:
" "bitאפליקציית התשלום של בנק הפועלים שהשימוש בה הינו בהתאם לתנאי השימוש שלה.
"החברה" החברה המספקת את השירותים כהגדרתם להלן ומעניקה את ההטבה:
משולם פתרונות תשלום בע"מ
חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,מס' חברה 514011360
מרחוב הסיבים 18
ב-פתח תקווה .
" שירותי החברה " -החברה הינה חברה מאגדת סליקה המעניקה בין היתר ללקוחותיה שירותי
סליקה שונים ,לרבות שירות "חבילת - "bitחבילת תשלום עם  bitהמאפשרת לבעלי עסקים,
לקוחות החברה ,לקבל תשלומים מלקוחותיהם הרוכשים מהם מוצרים ו/או שירותים
באמצעות ( bitלהלן ":שירות חבילת ; )"bit
"השירות" או "השירותים" – שירות חבילת  bitבחברה ,המאפשר סליקת תשלום המשולם לבעל
עסק באמצעות  bitבלבד .האמור בתקנון זה יחול ביחס לשירות התקשרות מול החברה
לגבי חבילת  bitבלבד ולא ביחס לחבילת תשלום הכוללת אופן סליקת תשלום נוסף שאינו
.bit
"בעלי עסקים" -בעלי עסקים לקוחות החברה המוכרים מוצרים ו/או נותנים שירותים שונים
ללקוחותיהם.
"בנק הפועלים" או "הבנק" :בנק הפועלים בע"מ.
"משתתף" "משתתפים" או זכאי/ים להטבה" – בעלי עסקים אשר התקשרו עם החברה לרכישת
שירות חבילת  bitבלבד המאפשר להם לקבל תשלומים ללא הגבלה בסכום
מלקוחותיהם
(לקוחות בעלי העסקים) הרוכשים מהם מוצרים ו/או שירותים ,ומשלמים באמצעות  bitבלבד
,בכפוף למפורט להלן לעניין הזכאות להטבה .

"אתר הבנק" או "אתר בנק הפועלים"– אתר האינטרנט
( www.bankhapoalim.co.ilאו כל כתובת אחרת עליה יודיע הבנק).

של

הבנק

שכתובתו

מינייסט ייעודי :שכתובתו היאhttps://bit.meshulam.biz/ :

"תאריכי המבצע" :תוקף המבצע מיום 27.4.20עד ליום  31.5.2020ביחס למלאי ההטבות כמפורט
להלן.
"מלאי ההטבות" :מלאי מוגבל של  850הטבות למשתתפים המצטרפים בלבד ,המתקשרים עם
החברה לרכישת שירות חבילת .bit
קבלת ההטבה עד גמר מלאי ההטבות או עד תם תקופת המבצע המוקדם מביניהם.
הבנק רשאי להגדיל או להפחית את מלאי ההטבות וכן לשנות את תנאי תקופת המבצע מעת לעת
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
"שירות לקוחות של החברה" :ניתן לפנות בכל עניין הקשור עם ההטבה למוקד שירות הלקוחות
של החברה שהינו באמצעות דוא"לsupport@meshulam.co.il :
"ההטבה":
ההטבה כוללת את המרכיבים הבאים:
א.

לקוחות המשתתפים במבצע אשר ירכשו מהחברה שירות חבילת  bitבלבד ,במהלך
תאריכי המבצע כהגדרתם לעיל ובטווח מלאי ההטבות המוצע כמפורט לעיל ,ייהנו
מההטבה שתאפשר להם לקבל את שירות חבילת  bitבלבד מהחברה במשך שלושה
חודשים החל מיום הצטרפותם ( להלן ":תקופת ההטבה")  ,ללא תשלום בגינו
לחברה ,וזאת ביחס לשירותי סליקה של עד  ₪ 10,000בלבד בחודש ובכפוף לאמור
להלן.
תנאים ודגשים לגבי ההטבה:
.1

.2

ב.

ההטבה ,תינתן על ידי החברה לבעלי העסקים המשתתפים במבצע .בתום
תקופת ההטבה  ,משתתפים אשר קיבלו את ההטבה יישאו במחיר
השירותים בהתאם לתנאי שירות חבילת  bitאשר סוכמו בינם ובין
החברה .הבנק אינו צד להתקשרות זו.
ההטבה תינתן ביחס לשירותי סליקה של עד  ₪ 10,000בלבד בחודש.
מעבר לתקרת סכום זה ,לא תינתן הטבה ויחול על משתתף בעל העסק
העושה שימוש בשירות ,מחיר השירותים יהיה בהתאם לתנאי שירות
חבילת  bitבהתאם לתנאי שירות חבילת  bitאשר סוכמו בינם ובין החברה.
הבנק אינו צד להתקשרות זו.

בנוסף ,לקוחות שיצטרפו לשירות חבילת ביט במהלך תקופת המבצע יוכלו ליהנות
מחמישה עמודי מכירה לבחירתם עד ליום  , 31.12.20ללא תוספת תשלום לחברה.

ג .האמור בסעיפים א' ו-ב' יכונו (להלן" :ההטבה").

 .1אופן מימוש ההטבה:
לקוחות המעוניינים להשתתף במבצע יתבקשו להשאיר פרטיהם שם וטלפון באתר ייעודי
שנבנה לצורך שיתוף פעולה זה ( להלן" :המיניסייט היעודי") ,שכתובתו היא:
 .https://bit.meshulam.biz/החברה תפנה אל המשתתפים שהשאירו פרטיהם ותיצור עימם
קשר בנוגע למתן ההטבה .
ההטבה כאמור ,תינתן על ידי החברה ללקוחות המצטרפים לשירותי חבילת  bitבלבד
במהלך תקופת המבצע  ,אך זאת בכפוף לתנאי עד גמר מלאי ההטבות או תקופת המבצע,
המוקדם מביניהם.
לקוחות המעוניינים בקבלת ההטבה יתבקשו להתקשר עם החברה בהתאם לתנאיה וכלליה
ויחולו לגביהם תנאי ההתקשרות שהוסכמו בינם ובין החברה .הבנק אינו צד להתקשרות
זו שהינה בינן הלקוחות ובין החברה.
 .2הוראות כלליות בנוגע לשימוש ב:bit
 2.1מובהר בזאת כי קבלת כספים ממשולם עבור עסקאות אשר שולמו באמצעות  ,bitככל
קבלת כספים ,עשויה להיות כרוכה בתשלום לפי ההסדר שבין מקבל הכספים ולמוסד בו
יופקדו .
 2.2על מקבל התשלום מעסקאות אשר שולמו באמצעות  bitחלה החובה לנהוג לפי דין ובכלל
זה להפיק חשבונית מס כחוק.
 2.3השימוש באפליקציית  bitלצורך ביצוע תשלום יעשה בהתאם לתנאי השימוש של
האפליקציה ,כפי שיעודכנו מעת לעת וכי אין לראות במבצע ו/או באמור בתקנון זה משום
המלצה להוריד ו/או להתקין ו/או לעשות שימוש כלשהו באפליקציית  bitוכן אין לראות
בכך המלצה להתקשר בהסכם קבלת שירותים מול החברה.
 .3הגבלת אחריות הבנק:
3.1

ההתקשרות שבין בעל העסק המשתתף/המצטרףוהחברה ,נעשית על ידיהם בלבד
ובאחריותם הבלעדית.

3.2

בנק הפועלים אינו צד לעסקה שבין בעל עסק /לקוח החברה /המשתתף ,או אדם
אחר ,לבין החברה ואינו אחראי לטיב השירותים ו/או ההטבה שיסופקו על ידי
החברה וכן לא יהיה הבנק אחראי לתקלות מכל מין וסוג שהוא שתיגרמנה על ידי
החברה ו/או בקשר עם השירותים הנרכשים ממנה ותנאי ההתקשרות שבין
המשתתף /בעל העסק ובין החברה .הבנק איננו אחראי לכל נזק ו/או תקלה
שייגרמו לבעל עסק /משתתף או לאדם אחר על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 3.3הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים
להיגרם ,לבעל עסק /לקוח החברה /המשתתף ,או אדם אחר במישרין או בעקיפין,
עקב עיכוב בקבלת השירות מהחברה או עקב כשל בקבלת השירות מהחברה וכיוב'.
3.4

יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק לגבי אופיים
של השירותים ו/או המוצרים הניתנים על ידי החברה.

3.5

תנאי ההתקשרות ו/או השירות ו/או תנאי ההתנתקות מהשירות ו/או הפסקת
הפעילות שבין משתתף בעל עסק ובין החברה הינם בין החברה והמשתתף בלבד.
על המשתתף לבחון תנאים אלה בקפידה טרם החלטתו על התקשרות מול החברה
ו/או על קבלת ההטבה .הבנק אינו צד ואינו אחראי על כך.

 .4כללי:
 4.1הצטרפות לשירותי החברה לצורך קבלת ההטבה מבטאים את הסכמת הלקוח לתנאי
תקנון זה.
 4.2על המשתתף לקרוא תקנון זה וכן תנאי תקנוני ותנאי הסכמי ההתקשרות מול החברה
בקפידה בטרם יבקש את קבלת ההטבה .
 4.3תנאי התקנון מהווים גם הסכם בין המשתתף לבין הבנק עם קבלת ההטבה .
 4.4במקרה שהמשתתף יהיה מעוניין לבטל ההתקשרות עם החברה יחולו עליו כללי
החברה .הבנק אינו אחראי לכל עניין הקשור להתקשרות המשתתף עם החברה ו/או לשינוי
תנאי ההתקשרות ו/או הפסקתם.
 4.5צילומים ו/או פירסומים בקשר עם ההטבה בפרסומים שונים ו/או באתר הבנק ו/או
בכלל מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של השירותים ו/או בכלל.
 .5שינוי התקנון:
 5.1הבנק יהיו רשאי ,בכפוף לכל דין ,לשנות ולעדכן את תנאי התקנון ו/או כל הוראה
בתקנון זה לפי שיקול דעתו בנסיבות העניין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי הוראות
התקנון כפופות להוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת ,ובכלל זה הוראות בנק
ישראל .הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי
שיקול דעתו הבנק ובכפוף לכל דין.
 5.2הבנק רשאי לבטל את תנאי המבצע או הטבה או להגביל את זמן מימושו או לקצרו,
להגביל מלאי ,ולהתנות את מימוש ההטבה בתנאים נוספים ,וזאת בהודעה מראש.
 5.3אי עמידה בתנאי התקנון תאפשר לבנק לבטל את מתן ההטבה כלפי המשתמש המפר.
 5.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר ההטבה ,לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות ,ו/או
בכלל  ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .6ספרי הבנק כראיה:
ספרי הבנק ורישומיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם בכל
הקשור לאמור בתקנון זה ובכלל זה בכל הקשור למתן ההטבות ומימושן.
 .7הדין החל וסמכות השיפוט :
על תקנון זה וכן על היחסים בין הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט
הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.

