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תקנון –  ₪ 500מתנה באמצעות איסוף כסף בקבוצות PAY
אפליקציית  PAYמקבוצת בנק לאומי לישראל בע"מ )" "PAYאו "האפליקציה"(
מאפשרת לך לקבל מתנה בסך  500ש"ח באמצעות איסוף כסף בקבוצות שנפתחו על ידך
באפליקציה ,והכל בכפוף לתנאים וההוראות ,כמפורט להלן:
 .1התנאים לקבלת ההטבה יקבעו על ידי  PAYלפי שיקול דעתה ,והם באים בנוסף ומבלי
לגרוע מהוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של .PAY
 .2תקופת המבצע לפי תקנון זה הינה החל מיום  1.9.19ועד יום  20.10.19או עד גמר המלאי
של המתנות ,לפי המוקדם ביניהם )"תקופת המבצע"(.
 .3מבלי לגרוע מכל מה שנכתב וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי  ,PAYמארגן קבוצה שיפתח
ו/או שפתח בעבר )טרם תקופת המבצע( קבוצה באפליקציה )"מארגן הקבוצה"( ושיאסוף
מחברי אותה הקבוצה ,במשך תקופת המבצע ,סכומי כסף בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף
 5להלן ,יהיה זכאי לקבל מענק בסך של  ₪ 500בגין איסוף הכסף )"המתנה"(.
 .4יודגש ,כי אין לסגור את הקבוצה עד למועד סיום המבצע ) .(20.10.19קבוצה שתיסגר לפני
מועד סיום המבצע ,גם אם עמדה בקריטריונים המצוינים בתקנון זה ,מארגן הקבוצה לא יהיה
זכאי לקבלת המתנה.
 .5מארגן הקבוצה יהיה זכאי לקבלת המתנה בהתקיים  2תנאים )במצטבר( (1) :בקבוצה
שתיפתח יהיו חברים לפחות  20משתמשים שונים באפליקציה )לא כולל מארגן הקבוצה(;
) 20 (2המשתמשים האמורים ישלחו ,במשך תקופת המבצע ,כל אחד ₪ 100 ,ומעלה
לאיסוף קבוצתי שיועברו לחשבון מארגן הקבוצה .יובהר ,כי על העברות הכספים להתבצע
על ידי חברי הקבוצה לפני גמר תקופת המבצע.
 .6יובהר ,כי הקבוצה שתיפתח לא תשמש לאיסוף כספים לאורך זמן.
 .7מארגן הקבוצה יהיה זכאי לקבל מתנה אחת בלבד בגין כל איסופי הכספים שיבוצעו בכל
הקבוצות שיפתח במהלך כל תקופת המבצע .כמו כן ,חבר קבוצה )לרבות חבר שהינו מארגן
קבוצה( יוכל להשתתף במבצע בקשר עם עד  5קבוצות שונות שאספו כסף באפליקציה
בקשר עם המבצע.
 .8שימו לב ,מארגן בקבוצה שעמדה בתנאים כאמור בסעיף  5לעיל ,אך לפחות אחד מחבריה,
כבר השתתף והעביר כסף באמצעות  5קבוצות אחרות שמארגני הקבוצות שלהם זכו
במתנה ,יאבד את זכאותו בקבוצה זו ובקבוצות נוספות שיפתח במסגרת המבצע.
 .9לאחר שיבוצעו העברות הכספים בהתאם לסעיף  5לעיל ,יקבל מארגן הקבוצה הודעה
באפליקציה כי הוא הגיע ליעד בקשר עם קבלת המתנה ,וזאת בכפוף לבדיקת הנתונים על
ידי  .PAYלאחר ביצוען בפועל של כל העברות הכספים של הקבוצה ובדיקות נוספות ,יישלח
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למארגן הקבוצה אישור סופי בקשר עם קבלת המתנה )"האישור"( וחשבון הבנק שלו יזוכה
עד  3ימי עסקים ממועד קבלת האישור ,כפי שהוגדר על ידו באפליקציה ,בגובה המתנה.
 .10המתנה תועבר ישירות לחשבון הבנק של מארגן הקבוצה והוא יהיה אחראי הבלעדי על
השימוש שייעשה בכספי המתנה.
 PAY .11תהיה רשאית לשלוח הודעות סמס למשתמשי  PAYשישתתפו במבצע בדבר זכיה או
אי זכיה במבצע.
 PAY .12אינה צד לעסקה  /להעברה שבין מארגן הקבוצה לבין חברי הקבוצה ואינה אחראית
למחלוקות במידה ויהיו בין חברי הקבוצה בכל עניין ודבר.
 PAY .13תהיה פטורה מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין ,עקב עיכוב בקבלת המתנה .בכל מקרה תוגבל אחריותה של  PAYו/או
מי מטעמה לסכום הבונוס שמארגן הקבוצה זכאי לקבל מ – .PAY
 PAY .14תהיה רשאית שלא לאפשר קבלת המתנה לפי תקנון זה ,לבטל ו/או להשעות ,באופן
זמני או קבוע ,את פעילותו של מי מהמשתתפים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 PAY .15רשאית לשנות ,בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,את הוראות תקנון זה,
לרבות הארכת/קיצור תקופת המבצע ,גובה המתנה ו/או את התנאים שיזכו את מארגן
הקבוצה בקבלת המתנה ו/או הוספת הוראות חדשות .הוראות התקנון המתוקן יחייבו את
המשתתפים מיום פרסום התקנון המתוקן.
 .16שירותי לקוחות  PAYזמין בטלפון  *5511בימים ראשון עד חמישי משמונה וחצי בבוקר עד
שבע בערב וביום שישי ,משעה  8:30בבוקר ועד  13:00בצהריים.
 .17קבלת המתנה כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של .PAY
 .18בכל 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 ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.
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אוגוסט 19

הצהרת נגישות – פפר
אמצעי נגישות:
•

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים
הנעזרים בטכנולוגיות קוראות מסך.

•

הגופנים הם מסוג  sans serifובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.

•

מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי ,המוקרא לגולשים שנעזרים
בתוכנת הקראה.

•

הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים ,מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר
עכבר.
המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות הראל חייט ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי

הנחיות הנגישות המקובלות בעולם Web Content Accessibility Guidelines 2.0 :ברמה
.AA
אמצעים אלו מסייעים לעיוורים ,לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך
לנגיש באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל – אם
נתקלתם בבעיה במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות מהתכנים
ברמה שווה.
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