1

תקנון מבצע – מקבלים כסף באפליקציית  PAYבחודש דצמבר 2019
ויכולים לקבל מתנה בסך  400ש"ח
בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") ואפליקציית  PAYשל הבנק (" "PAYאו "האפליקציה")
מאפשרים לך לקבל מתנה בסך  400ש"ח ("ההטבה") באמצעות קבלת כסף מאנשי קשר
באפליקציה ,והכל בכפוף לתנאים וההוראות ,כמפורט להלן:
 .1תקופת המבצע הינה בין התאריכים  31/12/2019 – 1/12/2019או עד גמר המלאי של
ההטבות (מלאי מינימום של  500הטבות) ,לפי המוקדם ביניהם ("תקופת המבצע").
" .2משתתף" במבצע ייחשב כל אדם מעל גיל  18אשר במכשיר הטלפון הנייד שלו הותקנה
האפליקציה כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות
הפרטיות לצורך קבלת כספים באמצעות האפליקציה ,ואשר קיבל כספים באמצעות
האפליקציה במהלך תקופת המבצע ופעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה .אדם
שלו מספר טלפונים ו/או כרטיסי אשראי ו/או חשבונות בנק רשאי לעשות שימוש במכשיר נייד
אחד בו יזין באפליקציה את פרטי כרטיס האשראי שלו וחשבון הבנק שלו במסגרת השתתפותו.
 .3משתתף שיקבל במהלך תקופת המבצע ,באמצעות האפליקציה ,מ –  20אנשים שונים (כל
מעביר כסף באמצעות האפליקציה ייקרא "מעביר") סכום מינימום של  ₪ 50מכל מעביר,
בהתאם לתנאי התקנון ,יהיה זכאי לקבל מתנה בסך "( ₪ 400ההטבה").
 .4משתתף יהיה זכאי לקבלת ההטבה בהתקיים כל התנאים הבאים במלואם ובמצטבר:
א .במהלך תקופת המבצע המשתתף יקבל כספים באמצעות האפליקציה מ –  20מעבירים
שונים לפחות (ב  20 -העברות).
ב .כל העברה כאמור בתקופת המבצע תהיה בסכום של  ₪ 50ומעלה.
ג .כל העברה תבוצע בפועל במהלך תקופת המבצע על ידי המעביר הרלבנטי ותזוכה סופית
בחשבון הבנק שהזין המשתתף באפליקציה בתוך  3ימי עסקים לכל היותר.
ד .הסכום הכולל שיתקבל מהעברות שיבוצעו לזכות המשתתף באמצעות האפליקציה במהלך
תקופת המבצע בהתאם לסעיפים (א) ( -ג) לעיל לא יפחת מ – .₪ 1000
(העברה שתבוצע לזכות משתתף בהתאם לכל תנאי סעיף  4זה ואשר תעמוד ביתר תנאי
התקנון תיקרא "העברה מזכה");
 .5יובהר כי:
א .העברה שתבוצע למשתתף ע"י מעביר במסגרת קבוצה שנפתחה באפליקציה לא תיחשב
כהעברה מזכה.
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ב .העברה שתבוצע למשתתף ע"י מעביר שהינו בעל חשבון ב –  Pepperתיחשב כהעברה
מזכה רק אם המעביר ביצע את ההעברה כ"העברה לאיש קשר" ולא כהעברה בנקאית
(כלומר אין מדובר בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של המשתתף).
ג .העברה שתבוצע למשתתף על ידי מעביר שהעביר כבר במהלך תקופת המבצע ל – 5
משתתפים שונים (או יותר) ( ₪ 50או יותר) לכל אחד באמצעות האפליקציה לא תיחשב
כהעברה מזכה.
 .6כל משתתף שעמד בתנאי המבצע יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד במסגרת המבצע
(ובכפוף לתקנון).
 .7ככל שהמשתתף עמד בתנאי במבצע ,תועבר אליו ההטבה עד לא יאוחר מיום . 20/1/2020
ההטבה תועבר לזכות חשבון הבנק של המשתתף אשר הוזן על ידו באפליקציה כחשבון לזיכוי.
 .8הבנק יהיה רשאי לשלוח הודעות סמס למשתמשי  PAYבדבר סיום המבצע (בין אם בשל
הגעה לתאריך  31/12/2019ובין אם בשל גמר המלאי) ו/או זכיה ו/או אי זכיה במבצע.
 .9מובהר להסרת ספק ,כי הבנק אינו צד לעסקה /להעברה בין המעביר למשתתף (הנעבר) ואינו
אחראי לתנאיה ,מאפייניה ,נכונותה וכיו"ב (לרבות לכל חוסר או אי התאמה בביצוע העסקה/
ההעברה).
 .10להסרת ספק מובהר ,כי קיימות מגבלות סכומים לביצוע תשלומים והעברת הכספים באמצעות
האפליקציה ,כמפורט בתנאי השימוש של האפליקציה (אשר מפורסמים באפליקציה תחת
הכותרת "אודות") .בכלל זה קיימת תקרה לקבלת סכומים במצטבר על ידי משתמש
באפליקציה במהלך שנה קלנדרית אשר עומדת על סך של  .₪ 50,000על כן ,כל העברה
וקבלה של כספים באמצעות האפליקציה ,לרבות בתקופת המבצע ,תהיה כפופה למגבלות
אלה.
 .11הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין ,עקב עיכוב בקבלת ההטבה .בכל מקרה תוגבל אחריותו של הבנק ו/או
מי מטעמו לסכום ההטבה שמשתתף זכאי לקבל מהבנק במסגרת המבצע.
 .12הבנק רשאי לשנות ,בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,את תנאי המבצע ואת הוראות
תקנון זה ,לרבות הארכת/קיצור תקופת המבצע ,גובה ההטבה ו/או את התנאים שיזכו את
המשתתף בקבלת ההטבה ו/או הוספת הוראות חדשות .הוראות התקנון המתוקן יחייבו את
המשתתפים במבצע מיום פרסום התקנון המתוקן.
 .13שירות הלקוחות של  PAYזמין בטלפון  *5511בימים ראשון עד חמישי בין השעות – 8:30
 19:00וביום שישי ,בין השעות .13:00 - 8:30
 .14קבלת ההטבה וההשתתפות במבצע כפופים גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של .PAY
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 .15כל חבות מס בגין זכייה בפרס ,ככל שתהיה ,תחול על המשתתף.
 .16בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
בקשר המבצע ,לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .17בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות
באפליקציה ו/או יפעל בניגוד לדין ,יהיה הבנק רשאי לבטל את השתתפותו במבצע ו/או לבטל
את זכייתו.
 .18רישומי הבנק בקשר עם פעילות המשתמשים באפליקציה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור
למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת המבצע.
 .19יודגש ,כי על המשתמש להיות בעל אפליקציה עובדת ותקינה בטלפון הסלולרי שלו וזאת
במהלך תקופת המבצע ועד ליום . 20/1/2020
 .20המבצע אינו תקף לעובדי קבוצת לאומי.

