
 תנאי שימוש באתר

 מבוא. 1

 תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. .1

(, מאפשרת ללקוחותיה לקבל האתר( באמצעות אתר זה )לעיל ולהלן: החברהחברת מנינט אבן גבירול בע"מ )להלן:  .2

מידע ולקבל עדכונים אודות השירותים המתופעלים על ידי החברה, או מי מטעמה, וכן לרכוש שירותים המסופקים 

 (, מתוקף התקשרותה עם נותני שירותים אחרים.השירותיםדרך האתר )להלן: 
ושים שימוש בשירותים המוצעים מטרת התנאים המנויים להלן הינה להסדיר את היחסים בין הגולשים באתר והע .3

( לבין החברה. כל שימוש באתר, ובפרט השימוש בשירותי החברה, כפוף לתנאים המפורטים המשתמשבו )להלן: 

 והמשתמש או העושה שימוש בהם מוחזק כמי שהסכים ואישר את התנאים המפורטים.

תנאי השימוש בשירותים מעת לעת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר ואת  .4

וללא התראה מראש על כך, ועל כן, על הגולש באתר או המשתמש בשירותים המוצעים בו, האחריות לעקוב אחר 

נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח  השינויים. יובהר, כי כל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו.

 המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.
תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר  .5

 עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.
האתר נועד לאפשר לך תשלום בגין קנסות ו/או חובות כלפי רשויות באמצעות העברת תשלומים לסליקה באמצעות  .6

הסכום המלא לצורך פרעון הקנס ו/או החוב מלוא הפרטים ון זה יובהר, כי החברה, לאחר קבלת צד ג'. לעניי

ישירות לצדדים השלישיים ו/או לרשויות )בין אם בארץ ובין  ,שמסרת אחר, ככל מידעו מהמשתמש, תעביר סכום זה

אם מחוצה לה(, אשר הגישה אליהם, לרבות השירותים והתשלומים בגין קנסות ו/או חובות כלפיהן, מתאפשרת 

 (.התשלומיםבאמצעות האתר )להלן: 
( והצווים הלבנת הוןחוק איסור התשלום יבוצע בהתאם לקבוע בהוראות חוק איסור הלבנת הון התש"ס )להלן:  .7

(. לפיכך, בעת מילוי פרטי המשתמש וטרם ביצוע התשלום יתכן ותידרש צו איסור הלבנת הוןשהוצאו מכוחו )להלן: 

פי דרישות חוק איסור הלבנת הון. מובהר כי אי מילוי פרטים -למלא פרטים מזהים, ו/או לצרף מסמכים מזהים, על

 ם ו/או אי ביצועו.נדרשים עלול לגרום לעיכוב בביצוע התשלו

פי כל דין, לרבות הוראות חוק איסור הלבנת הון, לפנות אליך בדרישה להשלמת -בנוסף, יתכן והחברה תידרש, על .8

 , הינך מסכים להמציא לחברה כל מסמך הנדרש לפי חוק איסור הלבנת הון.רפרטים או מסמכים, ובשימושך באת

אישור חברת האשראי לעיסקה הינו תנאי בלעדיו אין לביצוע  באמצעות כרטיס אשראי. יכול ויבוצע השימוש באתר .9

העיסקה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה במקרה שלא התקבל אישור חברת האשראי לעיסקה מכל 

 יבוטל התשלום שבוצע על ידי החברה.סיבה שהיא וכתוצאה מכך 

 ע"מ כדין.באתר כוללים מעלות התשלום תהיה בהתאם למפורט באתר. כל המחירים  .10

מרגע שבוצע התשלום לא ניתן יהיה לבטלו או להשיבו ואתה מוותר על כל טענה הנוגעת לכך, לרבות במקרה של  .11

פי תקנון זה, -כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לבטל את התשלום במקרים אחרים על טעות מצדך.

 ת חוק איסור הלבנת הון.יתכן והחברה תבטל את התשלום או תעכב את ביצועו בגין הוראו

תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות  .12

סליקת התשלומים באמצעות חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם 

סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר 

מתאפשרת הגישה לאתר ו/או לאפליקציה, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים 

 אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
רם עשיית כל שימוש באתר, שכן תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין הגולש אנא קרא את התנאים להלן בקפידה בט .13

לבין החברה. בעת ביצוע פעולה באתר, ובפרט כל רכישה של השירותים, הגולש מאשר כי קיבל על עצמו קיום 

 תנאים אלו וכי ואין לו השגה לגבי איזה מהם.
ניתן לפנות למוקד השירות של החברה בדואר  בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר או לשירותים המוצעים בו, .14
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השימוש באתר זה מוגבל לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור:  .15

 אסור לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית. 
 שנים, אשר ברשותו תעודת זהות תקפה. 18השימוש באתר מותר אך ורק למי שמלאו לו  .16

אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי  .17

, ו/או לשם תשלום שנוגע ו/או נובע ו/או באתר ו/או השירותיםלפגוע במשתמשים אחרים או לשבש את שימושם 

 בגין עבירה מן עבירות המקור הקבועות בחוק איסור הלבנת הון.
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אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך  .18

 אחרת. 

 אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר. .19

החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, רשאית למנוע מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .20

מהמשתמש את השימוש באתר בכל מקרה בו קיים חשש סביר כי: נמסרו פרטים שגויים במכוון; השימוש באתר 

פי הוראות חוק -ניתן מידע מספק עללא נעשה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי; תנאי השימוש באתר הופרו או יופרו; 

כרטיס האשראי בו נעשה השימוש לצורך רכישת השירות באתר נחסם או הוגבל או כי העושה  איסור הלבנת הון;

בו שימוש אינו הבעלים החוקי של הכרטיס או שאינו רשאי לעשות בו שימוש; נעשתה הטענה, שליחה או שידור 

(, ואנדלים Wormsטרויאני, תולעים )-עוינות הידועות כסוס-לרבות תוכנותמחשב )וירוס(, -של כל סוג של נגיף

(Vandals( יישומים מזיקים ,)Malicious Applications או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע, או )

להגביל את כל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר ו/או בשימוש 

( לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר; נעשתה פגיעה spamמשים אחרים; נעשתה הפצת "דואר זבל" )משת

בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו/או המשתמשים בו; נעשתה 

( ללא הסכמה mirrorר אחר )( או כחלק מאתframeהצבה של האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר )

(, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי spiderבכתב ומראש של החברה; נעשה שימוש ברובוט, "תולעת", )

אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה 

של הפעילות התקינה של האתר )לרבות על ידי הפרעה לפעולות מאגר הנתונים והקוד באתר; נעשתה קטיעה 

השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר(; נעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר 

 בכל דרך שהיא; נעשה איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.
את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש החברה שומרת לעצמה  .21

באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל 

 ו/או במקרה של הפרת הוראה מהוראות חוק איסור הלבנת הון.  סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר

משתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או ה .22

או הוצאה שייגרמו להם,  , עיצום כספיתאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום

נה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופ

ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת 

 לצד ג' כלשהו.

למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות  .23

 ., עיצומים כספיים וכיו"באבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים פגיעה במוניטין,

השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא האישיים.  .24

העברת שם המשתמש והסיסמא לאדם אחר, אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים, אסורה בהחלט ועלולה לגרום 

ככל והמשתמש מבצע פעולת תשלום עבור אחר, על המשתמש יהא  ות והליכים כלפי המשתמשים.לנקיטת סנקצי

 למלא את הפרטים המלאים של הנהנה בשירותי האתר, ולהמציא מסמכים ככל שיידרשו טרם ביצוע התשלום.

ו, על המשתמש חלה החובה ליידע את החברה על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישיים של .25

 מיד עם היוודע לו דבר השימוש.

למען הסר ספק, החברה או מי מטעמה, אינה ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או באופן  .26

 בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר.
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כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם  .27
ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, 

של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו 
וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר 
אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. תנאי השימוש 

 למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר. מעניקים
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי,  .28

ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל 

י, ישראלי או בינ"ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש שימוש מסחרי או לא מסחר

ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות 

 רם אחר.המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של המפעילה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גו
 בשימוש באתר או בשירותים אין כדי להקנות זכויות בקניין הרוחני או בחלק כלשהו באתר. .29
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מובהר בזאת שהחברה משמשת אך ורק לצורך ביצוע התשלומים, ולא תהיה אחראית )במישרין ו/או בעקיפין( לכל  .30
, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח, עוגמת נפש וכיוצ"ב, נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן, לרבות נזק ישיר

כתוצאה מכל פעולה ו/או חוסר פעולה, תפעול, שירות, שימוש, ביצוע או אי ביצוע של זיכוי, קיזוז וכל פעולה אחרת 
 המבוצעת או הנדרשת להתבצע על ידי צדדים שלישיים ו/או הרשויות.

רים קבלת התשלום על ידם וקבלת אישור כי התשלום בוצע המשתמש אחראי לוודא עם הרשויות ו/או צדדי ג' אח .31
על ידו. ידוע למשתמש כי החברה מסתמכת באופן בלעדי על הנתונים שהעביר לה המשתמש, לרבות בכל הנוגע 
לסכומי התשלום, מועדי התשלום וכדו' והיא לא תהיה אחראית בכל צורה במקרה של נזק שיגרם כתוצאה 

 מהסתמכות זו.
ולא תהיה אחראית )במישרין ו/או בעקיפין( לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן, לרבות החברה אינה  .32

נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח, עוגמת נפש וכיוצ"ב, כתוצאה מהשימוש לרבות חוסר היכולת לשימוש באתר, 
ל זאת החברה לא תהיה אחראית בתכניו או בשירותים השונים המסופקים בו, לרבות שירות התשלומים. בכל

לתכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא, לרבות 
לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות 

 הציבור גזענות וכיוצ"ב.
לותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, המידע והשירותים, עומדים לרשות הגולש האתר בכל .33

 "( וללא אחריות ו/או הבטחה ביחס לשירותים או להתאמתם לצרכי המשתמש. AS ISכפי שהם )"
בכל אחריות החברה אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תשא  .34

 ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר ו/או ברשת האינטרנט מכל סיבה שהיא.
יבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני יהחברה אינה מתח .35

ולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. במקרים כגון נזקים, קלק
התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן, החברה לא תהא אחראית לכל 

 נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.
למידע המתפרסם במסגרתו, ככל ויהיה כזה והיא תהא רשאית  החברה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לאתר ו/או .36

 למחוק מידע מן האתר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים, אשר לחברה אין שליטה  .37

עליהם ו/או על התכנים המופיעים בהם והיא אינה נושאת באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים 
 המופיעים בהם. 

ניסוח, טעויות סופר וכו', והחברה אינה אחראית לנזק תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה,  .38
 שעלול להיגרם כתוצאה מקיום שיבושים אלה. 

בכפיפות להוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי כל נזק העלול להיגרם  .39
 עקב: 

ומחוצה לה, אשר הגישה אליהם,  א. החומר, המידע והפעולות, של גורמים שלישיים, ובכלל זה רשויות בארץ

 לרבות השירותים והתשלומים בגין קנסות ו/או חובות כלפיהן, מתאפשרת באמצעות האתר.

 ב. מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; 

 ג. פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר. 

באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול  .40
מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג 

תים באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי השירו
או התשלומים או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והינך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד החברה כל טענה 

 לגבי הסתמכות כלשהיא עליהם.
על אף השימוש באמצעי אבטחה, הגנה וניטור, החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר או באיזה מהשירותים  .41

זדוני ועל המשתמש האחריות הבלעדית לנקוט בכל אמצעי ההגנה  המוצעים בו יהיה נקי מכל גורם מזיק או
 המקובלים כגון השימוש בתוכנות אנטי וירוס, פיירוול וגיבוי.

 שיפוי. 5

המשתמש ו/או כל מורשה או שלוח מטעמו, מתחייב לשפות את האתר ו/או את החברה ו/או מי מטעמה לרבות  .42
אחר מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום העובדים, מנהליהם, בעלי מניותיהם וכל גורם 

 –ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט  –או כל הוצאה שייגרמו להם, לרבות בשל דרישת או תביעת צד ג' 
 עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או הפרת הוראות כל דין.

צוי מיד עם דרישתם הראשונה, במלוא סכומי הנזק, ההפסד ו/או החברה או מי מטעמה יהיו זכאים לשיפוי ו/או לפי .43
 ההוצאה שייגרמו להם.
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במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי החברה, או מי מטעמה, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע  .44
ה הטעות בסכום התשלום באתר, רשאית החברה או מי מטעמה, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חל

במקרה וחשבון המשתמש חויב, יושב למשתמש, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס 
 האשראי והחברה לא תחוב כלפי המשתמש במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה.

נעו מהחברה או מי מטעמה בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה, אשר ימ .45
לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, לרבות שירות התשלומים, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות 
התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול התשלום. במקרה וחשבון 

 לופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.המשתמש חויב, יושב למשתמש, כל סכום ששולם על ידו או לחי

 מדיניות הפרטיות. 7

מדיניות מדיניות הפרטיות של החברה בקשר עם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו זמינה בקישור שלהלן )" .46

 "( ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.הפרטיות

 כללי. 8

מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה זכאית למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או  .47
הבלעדי וללא צורך בהסכמת  שימוש מלא באתר ו/או לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים, על פי שיקול דעתה

 המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כנגד החברה.
הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אישור והסכמה להיכלל ברשימת לקוחות האתר והחברה ולקבל דיוור ישיר  .48

האתר והחברה ולבטל את הדיוור הישיר  מאת החברה. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת
אליו והחברה תפעל להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה תהא רשאית 

 החברה למחוק את חשבון המשתמש.
י ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנא-במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על .49

זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, 
 ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

כלשהו בהפעלת זכות מזכויות החברה לפי תנאי  שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד .50
השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי 
קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של 

 א, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.איזה תנאי שהו
אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין החברה ו/או לבין מי מהחברות באמצעותן  .51

 מסופק השירות, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש. 
אלו מהווה גם השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש לכללי הגנת הפרטיות של האתר והסכמה לתנאי שימוש  .52

 הסכמה לתנאי הגנת הפרטיות האמורים.
פיהם לכל -החברה ו/או מי מטעמה רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על .53

 גוף אחר במקומם וזאת, מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמתך או להודיע לך על כך מראש.
ת המשתמשים באתר ו/או הפעולות המבוצעות באתר לכל רשות החברה תהא רשאית להעביר כל מידע אודו .54

פי דרישה בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות, ובכלל זה הוראות חוק איסור -שלטונית בישראל ומחוצה לה, על
 .2016 –התשע"ו  ,הלבנת הון וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(

 ברירת דין וסמכות שיפוט. 9

ע"י חוקי מדינת ישראל  ונשלטים, פרשנותם ואכיפתם כפופים בהסכם זה ובתנאי הגנת הפרטיותהתנאים המובאים  .55
בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט 

מצעותו, תהיה נתונה לבית הבלעדית, בכל הליך משפטי, בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או בא
 המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד. 
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