
 

 

  EASY2GIVEאפליקציית 

 תנאי שימוש

 

האפליקציה )כהגדרתה להלן( מופעלת על ידי חברת  .EASY2GIVEברוכים הבאים לתנאי השימוש של אפליקציית 

שירות הענקת  ולקבל מהחברהלהירשם  , כהגדרתו להלן,משתמשל"( ומאפשרת החברהגואינג דאץ' בע"מ )להלן: "

 .ו להלן, כהגדרתכרטיס אשראיאמצעות מתנות בה

 

 מבוא .1

 אלה. ולא ישמשו לפרשנות תנאי שימוש בלבד לצרכי נוחותהינן כותרות הסעיפים  .1.1

האמור בלשון זכר יראו אותו בתנאי שימוש אלו נכתב ומוצג בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. לפיכך,  האמור .1.2

ר בלשון רבים האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמ . כמו כן,כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך

 . ולהיפך

 Googleו/או  Apple Appstore נאי השימוש של חנויות האפליקציותשימוש אלו חלים בנוסף לתתנאי  .1.3

Play. 

שימוש ה, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו, שכן יםתעשה שימוש באפליקציה ו/או בשירות בטרם .1.4

וש. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי לתנאי השימ פיםכפו בשירות הענקת מתנותבאפליקציה ו/או 

 . הענקת מתנות ות שימוש באפליקציה ו/או בשירותהשימוש, אינך רשאי לעש

ידי עדכון מסמך זה, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  החברה .1.5

השימוש של האפליקציה להתעדכן בתנאי  מחויבלכל דבר ועניין. המשתמש  ושינוי זה יחייב את המשתמש

 שימוש בה. הטרם 

החברה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האפליקציה, באופן  .1.6

 חלקי או מלא, לתקן או לשנות את אופייה ותכניה, וזאת גם אם המשתמש החל לעשות בה שימוש. 

ידי ים, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה על כי הנתונים והמידע שיופיעו באפליקציה מתבסס יובהר .1.7

 .המשתמש

 

 הגדרות .2

 למונחים הבאים תינתן בתנאי השימוש המופיעה לצידם:

ניתנת אשראי ענקת מתנות באמצעות כרטיס רישום לשירות הל EASY2GIVE תיאפליקצי – "אפליקציה" .2.1

לרבות כל  ,ורת אחראו כל מכשיר תקש(, מחשב כף יד Smart Phoneלהורדה למכשירי טלפון חכם )

התכנים, החומרים, השירותים, הממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באפליקציה, ובכלל זה כל 

וויזואלי, והנפשה, וכל אפליקציה -טקסט, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו

 אחרת הקשורה ו/או המסונפת לאפליקציה.

( הכשיר לבצע פעולות 18( בגיר )מעל גיל 1עונה על התנאים המצטברים שלהלן: )ה ,יחיד –" משתמש" .2.2

)כהגדרתו ( הינו לקוח החברה אשר התקשר עם החברה לשם רכישת שירות הענקת מתנות 2משפטיות; )

 ל ידיעכדין המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ( 3; )הענקת המתנות ורכש את שירות להלן(

הפעילות גם בישראל או בן הזוג של בעל כרטיס אשראי כאמור ואשר קיבל  רטיסי האשראיאחת מחברות כ

  PUSHבהודעות SMS( הסכים לקבל מהחברה מסרוני 4) .את הסכמתו של בעל הכרטיס לעשות בו שימוש



 

 

ואישור לפתיחת "בית עסק קצה" ישראכרט אישור  ( קיבל6) ;( הממלא אחרי תנאי השימוש5); )"דחיפה"(

  . יו יועברו כספי המתנות()אל

אשר סולקת את המתנות המוענקות למשתמשים  "חברת פאיימי בע"מ" מקבוצת ישראכרט – "פאיימי" .2.3

 .מכוח שירות הענקת המתנות המוענק על ידי החברה

 .חברת ישראכרט בע"מ – "ישראכרט" .2.4

באמצעות משתמש ל ובתשלומיםשירות המאפשר הענקת מתנות בכרטיס אשראי  -" שירות הענקת מתנות" .2.5

)להלן:  www.easy2give.co.ilשכתובתו  של החברה אינטרנטהאתר  ו/או תנקודת מכירה ייעודי עמדת

 - ."(האתר"

 .בישראל ו/או יום שבתון ים, מועדיםשבוע שאינם חגימות ה' בכל ה –ימים א'  -" יום עסקים" .2.6

 

 התחייבויות המשתמש .3

שת שירות הענקת מתנות וככל שביצע את הרישום המשתמש מתחייב כי ככל שהתקשר עם החברה לרכי .3.1

וכן  לתנאי שימוש אלה ווהסכמת וקיבל את אישור ,אזי לשירות הענקת מתנות עבור בעל אירוע נוסף מלבדו

 אלה. שימוש וכי גם הוא יחשב כמשתמש לצורך תנאי  להתחייב כאמור ווהסכמת ואת אישור

כל שימוש אחר בקשר  לא יעשהבלבד וקת מתנות שירות הענ קבלת באפליקציה למטרת ישתמש המשתמש .3.2

וש שאינו חוקי ו/או שימוש פוגעני ולא ינצל את החברה או את מי מנותני עם האפליקציה, לרבות שימ

 כרט ופאיימי.אהשירותים, לרבות ישר

לצורך הפרת הוראות דין, ובכלל זה את הוראות הדין בקשר המשתמש מצהיר כי לא ישתמש בשירותים  .3.3

 הלבנת הון ומימון טרור.לאיסור 

 

 השירותים .4

 השירותים שיוענקו באפליקציה על ידי החברה הינם כמפורט להלן: .4.1

 ; רישום לשירות הענקת מתנות .4.1.1

 מידע אודות שירות הענקת המתנות;  .4.1.2

 ;וידוא הגעה תקישור לאפליקציי .4.1.3

 . Golden Ringקישור לאפליקציית ניהול וארגון עלויות האירוע  .4.1.4

נות את היקף השירותים, להרחיבם או לצמצמם, לפי שיקול דעתה הבלעדי שומרת לעצמה לש החברה .4.2

 והמוחלט.

, לפי העניין על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה )להלן: מוענקיםהשירותים מסופקים או חלק מ .4.3

 (.""שירותי צד שלישי

התאמתם או לם, טיבל ,לשירותי צד שלישיאינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי  החברה .4.4

 המשתמש. לצרכי

 

 בשירותיםו להשתמש באפליקציה זכאות .5

 2.2מוקדם לשימוש באפליקציה הוא עמידת המשתמש בכל התנאים המצטברים המופיעים בסעיף  תנאי .5.1

 לעיל.



 

 

באפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, אדם שימוש מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מ .5.2

 . דעתה הבלעדיוזאת על פי שיקול 

בהמצאת פרטים ומסמכים מזהים בעניינו של  יםכמו כן, החברה רשאית להתנות את מתן השירות .5.3

  .למשתמש כלשהו, והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי יםו/או לסרב להעניק את השירות המשתמש

להלן ומילוי הפרטים  6.3יצירת פרופיל האירוע לפי סעיף תנאי מקדמי לקבלת שירות הענקת המתנות הינו  .5.4

להפסיק את השימוש באפליקציה, לא יהיה רשאי  . מובהר כי המשתמשלהלן 6.4המצוינים בסעיף 

 6.4וי הפרטים המצוינים בסעיף להלן ומיל 6.3ליצירת פרופיל האירוע לפי סעיף טרם ולהסירה מהמכשיר 

. במקרה שיסיר הענקת מתנותכל לקבל מהחברה את שירות ולא ישכן משתמש שיסיר את האפליקציה 

להלן ומילוי הפרטים המצוינים  6.3סעיף ליצירת פרופיל האירוע לפי טרם המשתמש את האפליקציה 

  להלן. 7.6.3 בהתאם לאמור בסעיף , החברה תבטל את שירות הענקת המתנות6.4בסעיף 

, המשתמש להלן 6.4להלן ומילוי הפרטים המצוינים בסעיף  6.3יצירת פרופיל האירוע לפי סעיף לאחר  .5.5

ת השימוש באפליקציה, ולהסירה מהמכשיר שברשותו וזאת מבלי שיהיה יהיה רשאי להפסיק בכל עת א

מצהיר כי ידוע לו שהסרת האפליקציה עשויה למנוע ממנו  המשתמשצריך להודיע על כך מראש לחברה. 

 מידע אודות שירות הענקת המתנות. לקבל 

 

 רישום לשירות הענקת מתנות  .6

"רישום לשירות הענקת  אפשרותור את המשתמש יצטרך לבחלשירות הענקת מתנות לשם רישום  .6.1

 .ולאחר מכן לבחור את "פתיחת השירות עבור האירוע שלי" מתנות באמצעות כרטיס אשראי"

המשתמש יצטרך ליצור לעצמו "פרופיל אירוע". יצירת פרופיל לשירות הענקת מתנות לשם רישום  .6.2

דגש כי ללא יצירת פרופיל האירוע של המשתמש. יו אודותאירוע משמע יצירת דף אישי המכיל מידע 

אירוע והזנת כל הפרטים הדרושים לשם יצירת פרופיל האירוע, לא ניתן יהיה לעשות שימוש 

 .מתנות לשירות הענקתבאפליקציה וכן לא ניתן יהיה להירשם 

 לשם יצירת פרופיל אירוע, יהיה על המשתמש להזין באפליקציה את הפרטים הבאים: .6.3

 תאריך האירוע; .6.3.1

 סוג האירוע; .6.3.2

 מקום האירוע; .6.3.3

 כמות המוזמנים לאירוע; .6.3.4

 העלאת תמונה של בעלי האירוע; .6.3.5

 שמות מלאים של בעלי האירוע; .6.3.6

 תאריכי לידה של בעלי האירוע; .6.3.7

 בעלי האירוע; כתובת מלאה של .6.3.8

 מספרי ת.ז. של בעלי האירוע; .6.3.9

 של בעלי האירוע; צילום ברור של ת.ז .6.3.10

 כתובות דוא"ל של בעלי האירוע;  .6.3.11

 ירוע, יידרש המשתמש להזין באפליקציה את הפרטים הבאים:לאחר יצירת פרופיל הא .6.4

 שמות מלאים של בעלי האירוע; .6.4.1



 

 

 ;העלאת תמונות של בעלי האירוע .6.4.2

 מספר ת.ז. של בעלי האירוע ותאריך הנפקה; .6.4.3

  צילום ברור של ת.ז. של בעלי האירוע; .6.4.4

 שם בעל חשבון הבנק; .6.4.5

  מספר ת.ז. של בעל חשבון הבנק; .6.4.6

 שם הבנק; .6.4.7

 מספר סניף; .6.4.8

 חשבון הבנק; מספר .6.4.9

. יובהר כי צילום של צ'ק או מסמך בנקאי המאשר את קיום חשבון הבנק ונכונות הפרטים .6.4.10

, למעט לקוחות בנק לאומי בע"מ ולקוחות בנק בעלי כרטיס אשראי של קבוצת ישראכרט

  ; יהיו רשאים להעלות צילום של כרטיס האשראי איגוד בע"מ,

לעיל, ולאחר  6.4בסעיף  המצויניםהפרטים  כלל ומילוי 6.3לפי סעיף  האירוע פרופיללאחר יצירת  .6.5

 לשירות הענקת מתנותהבקשה לרישום  תוצג בפני המשתמש הודעה לפיהאישור תנאי השימוש, 

ו סירוב לפתיחת "בית "(. הודעה בדבר אישור אההודעה: "בסעיף זה )להלןישראכרט לאישור  הועברה

לפני תאריך עסקים  ימי כשני עד SMSבאמצעות הודעת מש על ידי החברה תקצה" תימסר למשעסק 

  .האירוע, כפי שיוגדר על ידי המשתמש

אל ימי לעיל, יועברו באמצעות פאי 6.4פרופיל האירוע וכן הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לפי סעיף  .6.6

  ".קצה כרט לצורך קבלת אישור לפתיחת "בית עסקאישר

הענקת לפתיחת "בית עסק קצה" יוכל המשתמש לקבל מהחברה שירות ישראכרט אישור  תלאחר קבל .6.7

  .מתנות

לא תהיה אחריות לגבי השירותים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ישראכרט לחברה  .6.8

מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהחברה לגבי שירותים שיסופקו על ידי או על ידי פאיימי. המשתמש /

 צדדים שלישיים וכן לגבי האופן, הטיב והרמה שבה הם ניתנים.

החברה תשיב למשתמש את במידה וחויב, ככל שלא יתקבל אישור ישראכרט לפתיחת "בית עסק קצה",  .6.9

ישראכרט  ימי עסקים ממועד סירוב 14וזאת בתוך הענקת מתנות התמורה ששילם בגין רכישת שירות 

  כאמור.

 

 שירות הענקת מתנות  .7

אשראי )כהגדרתה הענקת מתנות בהצבת מכונת  על ידי החברה יכלול ןשיינתהענקת מתנות שירות  .7.1

שירות הענקת מתנות בכרטיס  להלן( ו/או גישה לאתר, והכל כפי שסוכם בין הצדדים בעת רכישת

 הלן: ובהתאם לתנאים המפורטים ל אשראי

ככל שהתקשרות המשתמש עם החברה כוללת שירות באמצעות האתר, אזי יכלול שירות  .7.1.1

האירוע  בתאריךלהעניק את המתנה  למוזמניםגישה לאתר אשר יאפשר הענקת מתנות 

ימים  7עד לתום  עוד טרם הגעתם לאירוע או במקרים בהם נבצר מהם להגיע לאירוע

 מתאריךימים  7לרשות המשתמש עד חלוף  האירוע. מובהר כי השירות יועמד מתאריך

 ."(מועד סיום השירות)" האירוע וכי לאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד להעניק מתנות



 

 

אשראי, אזי הענקת מתנות ב ככל שהתקשרות המשתמש עם החברה כוללת הצבת מכונת .7.1.2

להלן: )לסליקת כרטיסי אשראי ת, הצבת מכונה מתקדמיכלול שירות הענקת מתנות 

האירוע. מובהר כי התחייבויות  במקוםאשר תמוקם ( "אשראיהענקת מתנות בת נמכו"

  .אשראי אחת בלבדהענקת מתנות בהינן ביחס למכונת  בתנאי השימוש החברה

 אשראי אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג "דיינרס".הענקת מתנות ביובהר כי מכונת  .7.1.3

ת והנחיות מקום האירוע, החברה צפויו בכפוף למגבלות טכנולוגיות, בעיות תקשורת בלתי .7.1.4

אשראי בתחילת האירוע. יודגש כי לאחר הענקת מתנות בתמקם ותפעיל את מכונת 

אשראי, לחברה לא תהיה כל אחריות במידה הענקת מתנות במיקומה והפעלתה של מכונת 

ויחליט גורם כלשהו, לרבות אולם האירועים, להזיז ו/או למקם מחדש את מכונת 

 האשראי. 

אפשרות בנוגע ל משתמשה מוזמנילכל  SMSת ומשלוח הודעכולל הענקת מתנות  שירות .7.1.5

)להלן:  בכניסה לאולם האירועים ובאתר החברהמתנה באמצעות תשלום להעניק 

. ייתכן כי בהודעות יופיע בנוסף שם אולם האירועים ודרכי ההגעה אליו "(ההודעות"

הר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות )לרבות באופן של קישור לתוכנות ניווט צד ג'(. יוב

אישור בלתי  לחברהמעניק בזאת המשתמש הבלעדית לשנות את נוסח ההודעה מעת לעת. 

כי הוא יהיה האחראי לכל טענה שתועלה מצהיר ו SMSבהודעת  למוזמניםחוזר לפנות 

 קבלת( ההודעות. -בגין קבלת )או אי ממוזמניועל ידי מי 

לעיל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.דעות כאמור בסעיף יובהר ויודגש כי משלוח ההו .7.1.6

הענקת  מהווה תנאי לקבלת השירותים על ידי החברה וכי החברה לא תעניק את שירות

 .למשתמש שלא יאשר את משלוח ההודעות כאמורמתנות 

 ומקסימום ₪ 100,000 הינו באירוע לקבל ניתן אשרהמקסימלי המצטבר סכום המתנות  .7.1.7

. יובהר כי כל מתנה תשויך למספר תעודת זהות של כל נותן מתנה עבור כל מספר ₪ 5,000

תעודת הזהות של נותן המתנה )על פי השם המצוין על גבי כרטיס האשראי( וכי כל נותן 

  . ₪ בסך הכל 5,000עד מתנה יהיה רשאי להעניק 

באמצעות מכונת  לנותן המתנה המחאה דמויתשלום המתנות יונפק אישור הענקת לאחר  .7.1.8

 "(.השובר)להלן: " האשראי

מתנות אצל מוזמני הענקת  לפרסם בשמו את דבר הענקת שירות לחברהמאשר המשתמש  .7.1.9

ו/או משתתפי האירוע בכל האמצעים השיווקיים, לרבות באמצעות העברת מסרים 

ות ( או באמצעות הודעות קוליות מוקלטSMSבדואר, בדוא"ל, באמצעות מסרונים )

(IVR וכי הוא יהיה האחראי מול מוזמני ו/או )החברה ותהאירוע בכל הקשור לפני אורחי 

 המוזמניםהמשתמש הינה יידוע  מוזמנייובהר ויודגש כי פניית החברה אל אליהם כאמור. 

בכניסה לאולם האירועים ובאתר החברה מתנה באמצעות תשלום להעניק אפשרות בנוגע ל

המשתמש אשר יועברו לה על ידי המשתמש  מוזמניבפרטי  וכי החברה לא תעשה שימוש

 אלא לשם מטרה זו.

המשתמש כאמור  למוזמני SMS תומשלוח הודעולטובת  מתנותלשם קבלת שירות הענקת  .7.1.10

יעביר המשתמש אל החברה,  ,ללעי 7.1.9עד  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! בסעיפים 

שם משפחה, פרטי,  שםאשר תכלול: רשימת מוזמנים האירוע,  לתאריךימים טרם  4עד 

 ימובהר, כי קבלת מספר .של כל המוזמנים לאירועדוא"ל כתובת, טלפון נייד וכתובת 



 

 

של כל המוזמנים לאירוע, מהווה תנאי הכרחי לשם הענקת שירות הענקת  יםניידהטלפון ה

על ידי החברה וכי החברה לא תוכל להעניק את השירות ללא קבלת הפרטים  מתנות

   כאמור.

 הוענקו אשר המתנות כלכולל פירוט של ה ,האירוע תאריךלמחרת דו"ח מפורט הפקת  .7.1.11

 ואשר בוצעו בהצלחה שלמחרת יום האירועבבוקר   7:00ביום האירוע וכן עד לשעה 

כספי : "בהתאמה )להלן והאפליקציה אתרה, אשראיהענקת מתנות ב מכונת באמצעות

לפנות  3:00יובהר כי מתנות אשר הוענקו לאחר השעה  .("דו"ח המתנות" -ו "המתנות

  ביום העסקים הבא ליום האירוע. יזוכובוקר ביום שלאחר האירוע הינן מתנות אשר 

  SMSו/או דואר אלקטרוני באמצעות למחרת תאריך האירוע החברה תשלח למשתמש  .7.1.12

דו"ח על מנת להפיק לקישור באפשרות המשתמש להיכנס ו"ח המתנות. יצויין כי לדקישור 

אך ורק עדכני נכון למועד בו נכנס המשתמש לקישור. יובהר כי, הדו"ח ימשיך להתעדכן 

 שירות.העד מועד סיום 

ישמש כראייה חלוטה לעניין סכומי ודו"חות הסיכום היומיים מוסכם כי דו"ח המתנות  .7.1.13

 למשתמש.המתנות שניתנו 

 העברת כספי המתנות למשתמש .7.2

בהעברה בנקאית על ידי  למשתמש תתבצעשהופיעו בדו"ח המתנות כספי המתנות  תהעבר .7.2.1

תנאי והכל בכפוף להוראות , שני ימי עסקים ממועד קבלת דו"ח המתנות עד תוםפאיימי 

   .הוראות הדיןלו שימוש אלה

בהעברה בנקאית על ידי פאיימי  העברת כספי המתנות שלא הופיעו בדו"ח המתנות תתבצע .7.2.2

והכל , על ידי החברה פרטיהם נכללובו  הדוא"לשליחת ימי עסקים ממועד שלושה עד תום 

   .הוראות הדיןלו תנאי שימוש אלהבכפוף להוראות 

 התמורה בגין שירות הענקת מתנות  .7.3

ששולמה על ידי המשתמש בעת רכישת  מן המשתמש לא תיגבה כל עמלה, למעט התמורה .7.3.1

 .שירות הענקת מתנות

סכום העמלה ייקבע עמלה מנותני המתנות. לגבות  ברהידוע למשתמש והוא מאשר לח .7.3.2

בהתאם למספר התשלומים ולסכום המתנה, ובכל מקרה יוצג לנותן המתנה לאישורו 

טרם ביצוע הענקת המתנה בפועל במועד ההענקה. יצוין כי סכום העמלה בתשלום אחד 

₪. יצוין כי בחלוקה לתשלומים של סכום הענקת  6.90סך של  בודד הינו קבוע ועומד על

המתנה סכום העמלה ייקבע בהתאם למספר התשלומים וגובה סכום המתנה והחברה 

מאשר בזאת כי לא תהיה כל טענה  שתמשמאינה יכולה לפרסם סכומים אלה מראש וה

 או דרישה בעניין גילוי גובה העמלות הנגבות. /ו

 תקלות .7.4

באמצעות תקשורת וכי עלולות  יםפועל והאתר י מכונת האשראיידוע למשתמש כ .7.4.1

ואשר בעקבותיהן לא  ואינן בשליטתה להתרחש תקלות תקשורת שאינן תלויות בחברה

מוותר בזאת מראש  שתמשמ. האו לפני האירוע ניתן יהיה לבצע העברת מתנות באירוע

ו/או  האשראיעל כל טענה כנגד החברה באשר לתקלות תקשורת ולאי הפעלת מכונת 

 במהלך האירוע ואי יכולת מי מהאורחים להעניק מתנה במהלך אירוע. האתר



 

 

ככל שתתגלה תקלה כלשהי במהלך האירוע במכונת כי לידיעתו מש מאשר כי הובא תהמש .7.4.2

גם  אתרהדרך  שתמש, יוכלו נותני המתנות להמשיך ולהעניק מתנות למבלבד האשראי

   . לאחר האירוע

לא ניתן היה להעניק מתנות במהלך האירוע, מתחייב המשתמש  קרתה תקלה בעקבותיה .7.4.3

לשתף פעולה עם החברה ולאפשר לה ליצור קשר טלפוני עם אורחיו שלא העניקו מתנה על 

מנת להציע להם להעניקה לאחר האירוע. על החברה לא תחול כל אחריות בכל מקרה בו 

ל כל טענה בדבר הפסד בחר מי מאורחי האירוע שלא להעניק מתנה והמשתמש מוותר ע

 כספי ו/או נזק אחר שנגרם לו.

לעיל.  7.1.8של תקלה במכונת האשראי, ייתכן ולא יודפס שובר כאמור בסעיף  הבמקר .7.4.4

יחד עם זאת יודגש, כי גם אם לא הודפס שובר בשל תקלה במכונת האשראי, ככל שנותני 

  למשתמש.התשלום, יועברו כספי המתנות  המתנה יקבלו אישור בדבר ביצוע

על כל תקלה במכונת האשראי אל מספר הטלפון המופיע על גבי לחברה ידווח שתמש המ .7.4.5

טכנאי מוסמך לטיפול  ,"(. בכפוף לזמינותהודעה על תקלהמכונות האשראי )להלן: "

 במכונת האשראי יגיע כשעה ממועד ההודעה על התקלה. 

  קיזוזו אשראי בכרטיס עסקה הכחשת .7.5

מכל בו אחד מנותני המתנה יתכחש למתן המתנה המשתמש מאשר כי במקרה שבו אחד ש .7.5.1

החברה תבטל את עסקת האשראי  וכספי המתנות טרם הועברו למשתמש,, סיבה שהיא

מכספי המתנות אשר  את סכום המתנה המוכחשקזז ת פאיימישל המתנה הרלוונטית ו

ולמשתמש לא תהיה כל טענה  משתמשוזאת ללא קבלת כל אישור מה למשתמשמגיעים 

  .בעניין

החברה תהיה רשאית ליצור קשר עם המשתמש ולמסור לו כי אחד מנותני המתנה התכחש  .7.5.2

 למתנה וכי הסכום המוכחש יקוזז מכספי המתנות המגיעים למשתמש.

מנותני המתנה יתכחש  רתאו יו בו אחדשהמשתמש מתחייב באופן בלתי חוזר כי במקרה  .7.5.3

החברה את ישפה  לאחר שהועברו אליו כספי המתנות, ,כל סיבה שהיאמלמתן המתנה 

 מיד עם דרישתה הראשונה. , וזאת בגובה הסכום המוכחש

, לרבות הלוואה אשר הועמדה ישראכרטחב כספים כלשהם ל שתמשבמקרה שבו המ .7.5.4

לקזז כספים מכספי  החברהו/או  ישראכרטרשאית  ישראכרט, תהיהע"י  משתמשל

 זה. המתנות כנגד חוב

 הענקת מתנות שינויים, וביטול שירות  .7.6

 על כל שינוי מהותי בפרופיל האירוע. , בהקדם האפשרי,בכתב המשתמש יודיע לחברה .7.6.1

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,  את הזמנת השירותים הלקוח יהיה רשאי לבטל .7.6.2

וחות )וזאת למען הנ יובאו להלן ו"( אשר עיקריחוק הגנת הצרכן)להלן: " 1981 –התשמ"א 

ומבלי להחיל סטנדרט שונה מזה החל מכוח חוק הגנת הצרכן באשר לביטול עסקת מכר 

 . מרחוק(

ימים ממועד  14הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנת השירותים בתוך  .7.6.2.1

ובלבד )לפי המאוחר(  הגילוי קבלת מסמךעשיית העסקה או ממועד 

למועד  שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם

, על ידי שליחת הודעת ביטול אשר תכלול שירות הענקת מתנותתחילת 



 

 

שם מלא, מספר טלפון ואת מספר ההזמנה כפי את הפרטים הבאים: 

יובהר כי מועד  "(.הודעת הביטול)להלן: " שצוינה באישור ההזמנה

תחילת הענקת השירות הוא היום בו החלה החברה לשלוח הודעות 

 למוזמני המשתמש.

לעיל, בעסקה שנעשתה עם משתמש  7.6.2.1י לגרוע מהאמור בסעיף מבל .7.6.2.2

שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה רשאי המשתמש 

עשיית העסקה או מיום  םלבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיו

 .ולבאמצעו מסירת הודעת ביט קבלת מסמך הגילוי )לפי המאוחר(

 הודעת הביטול תישלח אל החברה באחת הדרכים המפורטות להלן: .7.6.2.3

  ;9:00-18:00בין השעות:  ה' -א' בימים  5055*טלפון:  .7.6.2.3.1

 ;info@easy2give.co.ilבדואר אלקטרוני:  .7.6.2.3.2

 , אזור.6בדואר רשום לכתובת: הצבר  .7.6.2.3.3

באתר האינטרנט של החברה שכתובתו  .7.6.2.3.4

www.easy2give.co.il  "באמצעות לחצן "צור קשר

 דף הבית.תחתית ממוקם בה

 אמתות המשתמש תיצור קשר טלפוני עם נשלחה הודעת ביטול, החברה .7.6.2.4

ימים ממועד  14בתוך למשתמש תחזיר  החברה .את ביטול ההזמנה עמו

בעת הזמנת המשתמש קבלת הודעת הביטול את התמורה ששולמה על ידי 

 השירותים.

סעיף החברה תהיה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי כאמור ב .7.6.2.5

שקלים  100ממחיר ההזמנה או  5%דמי ביטול בשיעור לעיל  7.6.2.4

 .ניהםחדשים, לפי הנמוך מבי

באמצעות הודעה בכתב לצד השני לבטל את שירות הענקת מתנות  תרשאיתהיה החברה  .7.6.3

ששילם בגין החברה תשיב למשתמש את התמורה  .ימים לפני מועד האירוע 5 -לא יאוחר מ

  .רהביטול כאמוימי עסקים ממועד  14מתנות וזאת בתוך הרכישת שירות הענקת 

ללא מתן הודעה מוקדמת וביטול טל את שירות הענקת מתנות החברה תהיה רשאית לב .7.6.4

 זכות לפיצוי ו/או שיפוי מכל סוג במקרים הבאים: שתמשכאמור לא יקנה למ

, האירוע שאינו בשליטת תלהעניק את השירות מחמ מהחברהנבצר ש במקרה .7.6.4.1

עליון ו/או מצב  כוח :לצפותו מראש ולהיערך לו לרבות אך לא רק הושלא יכל

חירום ו/או מלחמה ו/או אסון טבע ו/או השבתה ו/או בעיות בתקשורת 

כללית של רשויות ממשלתיות שנדרשת פעולתן לצורך  סלולרית ו/או שביתה

או מחדל  צאה ממעשהשאינם נובעים כתו תנאי השימושקיום הוראות 

החברה ו/או ניתוק ו/או הזזה של מכונת האשראי לאחר שמוקמה רשלניים של 

  והופעלה;



 

 

המוזמנים לשליחת הודעות תזכורת עד  ימתרשמהמשתמש תקבל תבמידה ולא  .7.6.4.2

 ; האירוע טרםימים  4

 המרכיבים את פרופיל האירוע. במקרה שבו חל שינוי מהותי בפרטי האירוע .7.6.4.3

מבעלי אחד או יותר שבו, טרם קיום האירוע, כי לחברה  במקרה שבו נודע .7.6.4.4

את לא נתנו ו התקשרות אלה את אישורם והסכמתם לתנאילא נתנו  האירוע

 בהם. והסכמתם להתחייב 

במקרה  ללא מתן הודעה מוקדמתהחברה תהיה רשאית לבטל את שירות הענקת מתנות  .7.6.5

ר המשתמש מכל סיבה לא תאשר פתיחת עסק קצה עבושבו ישראכרט ו/או מי מטעמה 

במקרה שבו ישראכרט ו/או פאיימי יפסיקו להעניק לחברה ו/או במקרה שבו  שהיא

שירותים מכל סיבה שהיא והחברה תשיב למשתמש את התמורה ששילם בגין רכישת 

ימי עסקים ממועד סירוב ישראכרט ו/או מי  14וזאת בתוך  מתנותההענקת שירות 

ור המשתמש מכל סיבה שהיא או מהמועד שבו לא תאשר פתיחת עסק קצה עבמטעמה 

ישראכרט ו/או פאיימי הפסיקו להעניק לחברה שירותים, לפי העניין. למען הסר ספק, 

כאמור בסעיף זה יהא הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד למשתמש  משתמשהחזר התמורה ל

ו ל טענה, דרישה אבכל הנוגע והקשור עם ביטול השירות כאמור והמשתמש מוותר על כ

  החברה לעניין ביטול השירות כאמור. תביעה כנגד

 

 אחריות .8

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או  .8.1

מכוח  השירותיםשירות הענקת המתנות ויתר מקבלת  ש ו/או לצד שלישי, כתוצאהמיוחד, שיגרם למשתמ

לרבות ככל שלא ניתן יהיה לבצע העברת מתנות במהלך האירוע ו/או  י קבלתםאו מא תנאי שימוש אלה

בשל אי לרבות ו 7.6.4לרבות בשל כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  כתוצאה משימוש באפליקציה

 .מאחריות זו החברהפוטר את  משתמשוה תקינות מכונת האשראי

אך ורק פלטפורמה להעברת כספי המתנות ו כי החברה ו/או פאיימי מהוות המשתמש מאשר כי ידוע ל .8.2

ו/או  החברה ו/או כלפי פאיימימצהיר ומאשר כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלפי  שתמשולפיכך המ

 למשתמש. לכספי המתנות ו/או להעברתם בכל הקשור  כלפי אולם האירועים

חזוקה והזמינות של האפליקציה ועל מנת לספק את החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את הת .8.3

השירות, אולם יובהר ויודגש כי מדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר 

אליו תקלות לא צפויות, וכי על אף מאמצי החברה, הפעילות באפליקציה עשויה להיות מופרעת, מופסקת, 

 זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או מרצונה מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או

ועל כן החברה לא תהיה אחראית . הנחיות מקום האירוע ,לדוגמת תקלות חשמל, מגבלות טכנולוגיות

לאספקת השירותים, טיבם ואיכותם וכי האחריות היחידה בה נושאת החברה היא להעברת עלות השירות 

מין מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד החברה בשל תקלות תקשורת ו/או לספק החיצוני. לכן, המז

האשראי ו/או מכוח הפעלת האתר ו/או האפליקציה במהלך האירוע ו/או יכולת מי מהאורחים להעניק 

 מתנה במהלך האירוע.

ה כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצא, מישראכרט המשתמש פוטר את החברה ומי מטעמה לרבות פאיימי ולרבות .8.4

בכל דרך שהיא כתוצאה מטענות ו/או לחברה ו/או למי מטעמה,  מוהעלולים להיגרם ו/או שיגר סרוןחו/או 

לא ידעו ו/או לא הסכימו לתניות  יותר מיחידי המשתמשלכך שאחד או דרישות ו/או תביעות בקשר 



 

 

נאי שימוש זה ו/או לא הסכימו להתחייב לפיו וכי המשתמש אשר אישר את תהכתובים במסמך ולתנאים 

המשתמש אשר התחייב כלפי הזמנת שירות הענקת מתנות התחייב בשמם ללא הסכמתם. אלו ו/או את 

 בעד כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרוןאת החברה לפצות ולשפות החברה או מי מטעמה מתחייב 

 שייגרמו לה כתוצאה מן האמור לעיל.

יהיו ללא הפרעות ו/או תקלות, או כי הפרעות ו/או החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה והשירות  .8.5

התקלות תתוקנה, או כי השירות או האפליקציה יהיו נקיים מבאגים, וירוסים או מרכיבים מזיקים 

 אחרים.

כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, אירועים  .8.6

נמצאים בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של שאינם תלויים באופן ישיר או 

 התחייבויות החברה כלפי המשתמש ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

"( והינו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. AS ISהשימוש בשירות ובאפליקציה הינו "כפי שהוא" )" .8.7

ון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכ

עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או בשירות, כולם או 

 חלקם, מוטלת עליו בלבד. 

החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים  .8.8

 העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או בשירות.

בכל מקרה בו יקבע בפס"ד חלוט כי תביעה לפיה נגרם למשתמש נזק כתוצאה מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .8.9

שא ימאי קבלת השירותים כולם או חלקם או כתוצאה מאי העברת מתנות אזי סכום האחריות הכולל בו ת

לחברה בגין שירותי הענקת המתנה, ככל ששולם משתמש חברה יוגבל אך ורק לסכום ששולם על ידי הה

 סכום כאמור.

 

  קישורים .9

פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים באנרים, , קישורים-קישורים, היפרתכיל  האפליקציהוייתכן  .9.1

 "(. תכניםשלישיים )להלן: "

לא  החברהלפיכך,  של תכנים כאמור. חוקיותם וא/ו מהימנותםאו בודקת את ו/מפקחת  האינ החברה .9.2

תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים , בגין שהיא, מכל סוג או אחריות ישא בכל חבותת

  בתכנים כאמור.

 

 

 רוחני קניין .10

, , היישומיםהחומרים, המסחרייםהפטנטים, המדגמים, הסודות  ,לרבות זכויות היוצרים, האפליקציה .10.1

המסחר  וסימני התמונותהקבצים, הקודים,  ( וכן עריכתם והצגתם של אלהlogoסימני לוגו ) העיצוב הגרפי,

ידי החקיקה -על יםמוגנ ם, והלחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם שייכיםבה, 

 והבינלאומית הרלוונטית. הלאומית 

 המופיעיםסימני המסחר או זכות להשתמש ב רישיון משום מתןהשימוש באפליקציה  במתןאין  .10.2

  מהחברה.בכתב  מראש ההסכמהבאפליקציה ללא 

)לרבות סימני מסחר,  פליקציהאין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן הא .10.3

 מחשב( בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. , טקסטים וקודתמונות



 

 

החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות  ל ידימסחרי בנתונים המתפרסמים עאין לעשות כל שימוש  .10.4

החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ל ידי עהמוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים 

 ובכתב.

או בצילומים  פליקציהאין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים בא .10.5

שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן  פליקציהבאהמצויים 

 הצטרפה מדינת ישראל.

 

 סודיות .11

מסירת הפרטים האישיים על ידי המשתמש נעשית מרצונו ובהסכמתו. הזנת הפרטים בעת רכישת שירות  .11.1

 על הסכמת המשתמש למסירתם.  הענקת מתנות מהחברה ו/או בעת הרישום לשירות הענקת מתנות מעיד

ישראכרט לצורך אספקת  ו/או החברה תאשר גישה למידע רק לעובדיה או מי מטעמה לרבות פאיימי .11.2

. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, אלא אם ןהשירותים על יד

 .הדבר נדרש או מותר על פי כל דין או על מנת למנוי שימוש לרעה במידע

. החברה משתמשת PCIנעשית באופן מוצפן לפי תקן  האפליקציהכל העברה של מספר כרטיס אשראי מ .11.3

 לצורך סליקת כרטיסי אשראי.  PCIבמערכת 

יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב,  באפליקציה,יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות  .11.4

  המשתמשים באפליקציה.ת ניהולית ושיווקית מול פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלו

במסגרת תהליך ההרשמה החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש  השימוש באפליקציה טעון הרשמה. .11.5

 .שיזהו את המשתמש בעת השימוש באפליקציהלבחור דרכי זיהוי 

 

  הצעות עתידיות .12

אית לפנות אלייך, מעת לעת, בשימושך באפליקציה הנך נותן את הסמכתך המפורשת כי החברה תהיה רש .12.1

"( בכל הדרכים המנויות ההצעות)להלן: "עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה 

פקס, דוא"ל, הודעת  באמצעות"( לרבות החוק)להלן: " 2008 –בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשס"ח 

 . SMS -מסר קצר ו 

רצונך להמשיך ולקבל את ההצעות באחת מן -סיבה שהיא, על אי באפשרותך להודיע לחברה, בכל עת ומכל .12.2

 , אזור.6; בכתובת: הצבר 5055*; בטלפון: info@easy2give.co.ilהדרכים שלהלן: בדוא"ל: 

  

 שונות .13

יפו תהיה סמכות -אביבעל תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל  .13.1

 שיפוט בלעדית וייחודית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים.

פעולות  לנכונותרישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האפליקציה יהוו ראיה לכאורה  .13.2

 .אלו

טלפון: באו  info@easy2give.co.ilיישלחו בדוא"ל:  יםחברה בקשר עם האפליקציה והשירותל פניות .13.3

  אזור. 6הצבר  או בכתובת *5055
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