תקנון לקבלת הטבה באמצעות אפליקציית  PAYבהזמנת משלוח Take away /מפורטל ההזמנות
של  Tabitאו בהזמנה מאתרי אינטרנט של מסעדות נבחרות באמצעות פלטפורמת ההזמנות
שמופעלת על-ידי Tabit

אפליקציית ( PAYלהלן" :האפליקציה" ו/או " )"PAYשל בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן:
"הבנק") מאפשרת למשתמשי האפליקציה (להלן" :המשתמשים" או "המשלמים") ,המבצעים
הזמנת משלוח  Take away /בפורטל ההזמנות (אתר  /אפליקציה) של  Tabitאו מאתרי אינטרנט
של מסעדות נבחרות שמשתתפות במבצע (להלן" :המסעדות" וכל אחת מהן תיקרא "המסעדה")
 באמצעות פלטפורמת ההזמנות שמופעלת על ידי  - Tabitלשלם באמצעות האפליקציה ולקבלהטבה בסך  15ש"ח ,בכפוף לתנאים ולהוראות להלן:
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התשלום באמצעות האפליקציה יבוצע בהזמנת משלוח Take away /מאחת המסעדות
באמצעות פורטל ההזמנות של ( Tabitאתר  /אפליקציה) או מאתר המסעדה הרלבנטית
באמצעות פלטפורמת ההזמנות המופעלת באמצעות .Tabit
בעת ביצוע התשלום באתר יש לבחור לשלם באמצעות אפליקציית  PAYולהשלים את
הרכישה :ממחשב  -באמצעות סריקת  Qr codeשיופיע ע"ג המסך ומהטלפון הנייד
באישור התשלום והשלמת ההזמנה באתר המסעדה.
תשלום באמצעות האפליקציה בסכום של  ₪ 50ומעלה יקנה למשלם הטבה בסכום כולל
וסופי של "( ₪ 15ההטבה").
ההטבה תועבר למשלם בתוך יום עסקים אחד לזכות חשבון הבנק שהזין המשלם
באפליקציה.
ככל שהמשלם לא הזין חשבון בנק לזיכוי באפליקציה בתוך  72שעות ממועד ביצוע
התשלום למסעדה ,יפוג תוקף ההטבה והמשלם לא יהיה זכאי עוד לקבלה.
הזכות להטבה מותנית בהזמנה ממוצרי התפריט של אחת המסעדות באמצעות פורטל
ההזמנות של ( Tabitאתר  /אפליקציה) או מאתר המסעדה הרלבנטית באמצעות
פלטפורמת ההזמנות המופעלת באמצעות  Tabitבסכום של  ₪ 50או יותר ,ובהזמנת
משלוח או .Take away
מובהר כי:
 5.1ההטבה תינתן רק ברכישה מעל סכום מינימלי של ( ₪ 50סכום רכישה ממוצרי
התפריט לפני תוספת עלות המשלוח ,ככל שישנה).
 5.2הזכאות להטבה תיבדק על פי הסכום ששולם באפליקציה :ככל שחלק מסכום
ההזמנה ישולם באמצעות האפליקציה וחלקו ישולם באמצעות אמצעי תשלום
אחרים ,הזכאות להטבה תקום רק כאשר הסכום ששולם באפליקציה גבוה מ – 50
ש"ח.
 5.3ההטבה מוגבלת ל –מימוש אחד ביום (למשתמש  ) user -ולא יותר מ –  25בשנה
קלנדרית.
 5.4ההטבה ניתנת למימוש החל מיום  14.6.20ועד ליום  31.8.20או עד גמר המלאי,
לפי המוקדם מבניהם (להלן" :תקופת מימוש ההטבה" או "תקופת המבצע").
מלאי המבצע  -מינימום ( 10,000עשרת אלפים) הטבות.
הבנק רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך ו/או לקצר ו/או לסיים את תקופת המבצע.
בנוסף הבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות ולהפחית בכל עת את כמות
ההטבות ו/או להפסיק כליל את אפשרות קבלת ההטבה לפי המבצע ותקנון זה (ומבלי
לגרוע מכלליות האמור יהיה רשאי להחליט על אי מתן ההטבה לגבי כלל המסעדות או
איזה מהן ו/או אי מתן ההטבה למשתתף/ים כלשהו/ם).
כאשר משתמש יבצע הזמנת משלוח Take away /מפורטל ההזמנות של ( Tabitאתר /
אפליקציה) או מפלטפורמת ההזמנות (המופעלת על ידי  ) Tabitבאתר המסעדה
הרלבנטית ,בעת ביצוע התשלום באתר יש לבחור לשלם באמצעות אפליקציית ;PAY
בחירת תשלום ב  PAY -תציג :במחשב "ברקוד" על גבי מסך המחשב לסריקה
באפליקציה ,אשר יאפשר השלמת תשלום הסכום המוצג על גבי המסך באמצעות
האפליקציה ובטלפון הנייד יועבר המשתמש לאפליקציית  PAYלאישור התשלום ואז עליו
לחזור למסך של המסעדה ממנה בוצעה ההזמנה לצורך השלמת התשלום.
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ביטול עסקה יתאפשר ע"י עובדי המסעדה בהתאם להוראות כל דין.
כל תקלה ו/או טענה בקשר עם השימוש באפליקציה תופנה ישירות אל שירות הלקוחות
של  PAYהזמין בטלפון  *5511בימים ראשון עד חמישי בין השעות  8:30-19:00ובימי
שישי ,בין השעות  .8:30-13:00בכל נושא אחר ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של Tabit
הפועל בימים א' עד ה'בין השעות  9:00-19:00בטלפון .09-9585682
ההטבה הינה אישית ואינה ניתנה להעברה.
רשימת המסעדות המשתתפות במבצע מפורטת באתר טאביט בקישור הבא
 https://tabitisrael.co.il/payרשימת המסעדות המשתתפות במבצע תשתנה ותתעדכן מעת
לעת.
הבנק יקבע ויגדיר מעת לעת ,על פי שיקול דעתו ,אלו מסעדות ישתתפו במבצע .הבנק
יהיה רשאי בכל עת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להוסיף ו/או לגרוע מסעדות מבין אלו
המשתתפות במבצע.
מובהר ,כי הבנק אינו צד לעסקה שבין המשלם לבין המסעדה ואינו אחראי לתפקוד
ופעולות המסעדות (כולן או איזה מהן) ו/או אתרי האינטרנט/אפליקציה שלהן ו/או של
 ,Tabitלרבות אך לא רק תקינות אתרי האינטרנט של המסעדות או איזו מהן ו/או אתר
האינטרנט /האפליקציה של  ,Tabitמכירת המוצרים למשלם ,ביצוע התשלום ,טיב
המוצרים ,המזון ו/או השירות ו/או המשלוח שיסופקו למשלם על ידי המסעדות (כולן או
איזה מהן); כמו כן הבנק אינו אחראי לתקלות מכל מין סוג שהוא אשר יגרמו ,ככל ויגרמו
על ידי המסעדות (או איזה מהן) ו/או  Tabitו/או מצד המשלם.
מובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק לגבי המסעדות,
כולן או חלקן ו/או המוצרים שלהן.
הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם
במישרין ו/או בעקיפין ,עקב עיכוב ו/או אי קבלת ההטבה .מובהר ,כי בכל מקרה תוגבל
אחריות הבנק ו/או מי מטעמו לסכום ההטבה בפועל שהיה זכאי המשתמש לקבל מהבנק
(לא יותר מ .)₪ 15 -
מובהר כי קבלת ההטבה לזכות חשבון הבנק של המשתמש עשויה להיות כרוכה בתשלום
עמלה לבנק בו מתנהל החשבון.
במידה ובאפליקציה לא מופיע כפתור  QRיש לעדכן את האפליקציה בחנות האפליקציות
הרלבנטית.
אי עמידה בתנאי התקנון תקנה לבנק זכות לבטל את מתן ההטבה כלפי משתמש.
הבנק עשוי לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות
הדין .הוראות התקנון המתוקן יחייבו מיום פרסומו של התקנון המתוקן באתר
.www.payapp.co.il
הבנק יהיה רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת לתקן ו/או לשנות ו/או להפסיק את
המבצע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
ספרי הבנק ורישומיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם בכל הקשור לאמור
בתקנון זה ובכלל זה בכל הקשור למתן ההטבות ומימושן.
התנאים לקבלת ההטבה הינם בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות התקנון ,תנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
בדבר ההטבה ,לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות פרסום,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.
על תקנון זה והמבצע יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהיה נתונה
לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.

