
בקשת הצטרפות לאתר ישראכרט באינטרנט - למחזיקי כרטיס תאגיד
יש להדפיס את הטופס ולשלוח לחברת ישראכרט על מנת להשלים את תהליך הרישום.

אנו, התאגיד                                     , ח.פ.  מבקשים להצטרף לאתר ישראכרט 

פרימיום  ו/או  בע”מ  ישראכרט  באמצעות  שהונפקו  תאגיד  כרטיסי  לגבי  פעולות  וביצוע  מידע  קבלת  לצורך  באינטרנט, 

אקספרס בע”מ, לגבי כרטיסי האשראי מסוג “ישראכרט” ו/או “מסטרקארד” ו/או “אמריקן אקספרס” ו/או “ויזה”, שהונפקו 

לתאגיד או למורשים שהוסמכו על ידי התאגיד לחייבו )כל אחד “מורשה”( על ידי מי מהחברות האמורות )להלן  “שירות 

האינטרנט”( ולהתקשר עמכם לשם כך בהסכם שתנאיו מפורטים להלן. 

לצורך בקשה זו, כל אחת מהחברות ישראכרט בע”מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ, תכונה להלן “המנפיקה”. 

לפיכך אנו מסכימים, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. השירותים

1.1. השירותים המתבקשים על ידינו )“השירותים”(

ו/או  מהמנפיקה  הסוגים  מכל  לאשראי  בקשות  ו/או  פעולות  ביצוע  ו/או  בלבד(  )לקריאה  מידע  קבלת 

נוסף עליו תודיע המנפיקה מעת לעת, אשר  ו/או כל שירות  נוספת  ו/או כל פעולה בנקאית  מי מטעמה 

יתאפשרו באמצעות שירות האינטרנט.

כי אם נבקש  ואנו מסכימים  נוספים  לנו בעתיד לקבל גם שירותים  והמנפיקה תאפשר  יתכן  כי  לנו  1.2. ידוע 
להצטרף לשירותים אלה, יחולו עלינו התנאים הכלליים המפורטים בהסכם זה. 

2. על מתן שירותים באמצעות האינטרנט יחולו גם ההוראות, התנאים וההסכמות הבאות: 

2.1. אנו מבקשים כי המידע שנקבל והפעולות שנוכל לבצע במסגרת שירות האינטרנט, באמצעות מורשה, יהיו 
עבורנו ו/או עבור מספרי הכרטיסים הרשומים על שמנו ועבור מספרי הכרטיסים שיונפקו על שמנו לאחר 

מועד ההצטרפות  )להלן : “הכרטיסים”(.

2.2. מתן הוראות ו/או קבלת שירותים באמצעות האינטרנט כפופים לתנאי השימוש והגלישה כפי שמופעים 
באתר האינטרנט של המנפיקה, והלקוח מסכים בזה כי עצם מתן הוראה על ידו לביצוע פעולה ו/או לקבלת 

שירות באינטרנט, מהווה אישור כי הלקוח קיבל על עצמו את כל האמור בתנאי השימוש, אשר יחול על 

הלקוח ויחייב אותו. 

2.3. המנפיקה אינה אחראית לתקלות ושיבושים באינטרנט, ולכל נזק העלול להיגרם ללקוח כתוצאה משימוש 
סביר  מאמץ  עשתה  והמנפיקה  המנפיקה  בשליטת  אינם  כאמור  התקלה  או  שהשיבוש  ככל  באינטרנט, 

למנוע אותם.

יוכל לחזור ולבטל את ההוראה  2.4. לאחר אישור פעולה כלשהי באינטרנט על ידי הלקוח, יתכן והלקוח לא 
שניתנה על ידו, בין אם בוצעה כבר בפועל באותה עת ובין אם לאו.

לכבוד
ישראכרט בע”מ
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2.5. חלק מן המידע הניתן באינטרנט הינו מידע המסופק על-ידי צדדים שלישיים ועל אחריותם בלבד. כמו כן, 
באתר האינטרנט ישנם קישורים לאתרים אחרים.

כך,  לשם  הדרוש  הלקוח  של  ברשותו  קצה  ציוד  של  בקיומו  מותנית  תקשורת  בערוצי  השירותים  2.6. קבלת 
לרבות ציוד קצה לקבלה או נתינה של שירותים בערוצי התקשרות.

2.6.1. ידוע לנו כי מידע שיתקבל מישראכרט באמצעות שירות האינטרנט, יהיה מעודכן בהתאם לרישומי 
ישראכרט. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל בערוצי התקשורת לבין רישומי ישראכרט, 

יגברו רישומי ישראכרט. 

והנחיות  להוראות  בהתאם  ידינו  על  תיעשה  האינטרנט  שירות  באמצעות  השירותים  2.6.2. קבלת 
לפעם,  מפעם  לקבוע  רשאית  תהא  ישראכרט  לעת.  מעת  עליהם  תודיע  שהיא  כפי  שישראכרט 

לפי שיקול דעתה, אילו פעולות ניתנות לביצוע באמצעות שירות האינטרנט וכן להתנות את מתן 

השירותים בתנאים, לרבות להגביל פעולות בשירות האינטרנט למשל בדרך של סכומים מזעריים 

ומרביים, קבלת הבהרות ו/או מידע וכל תנאי אחר, וכן לקבוע איזה מידע והוראות ניתן לקבל ו/או 

לתת בשירות האינטרנט ולמסור הודעות בקשר לכך.

2.6.3. כל רישום שיתקבל באמצעות שירות האינטרנט ו/או כל רישום אחר עקב בקשה או פניה שלנו או 
בקשה למתן שירות שהתקבלה באמצעות שירות האינטרנט, ישמשו כראיה לכאורה לכל האמור 

בהם ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ראיה לכאורה הן לכך שפנינו לישראכרט והן 

לתוכן האמור באותה בקשה. למען הסר ספק, תינתן לנו האפשרות להוכיח כי אין כך הדבר.

2.6.4. ישראכרט תהיה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל מאתנו הוראות באמצעות שירות 
האינטרנט, או להגביל את מתן השירותים, כולם או חלקם, בין לכלל הלקוחות ובין לנו כלקוח בודד, 

בכל דרך שתיראה לה. ישראכרט תהיה רשאית לבצע את הוראותינו באמצעות האינטרנט באופן 

חלקי וזאת בכל מקרה בו ההוראה אינה ברורה או נוגדת הוראות כל דין ו/או הסכם. בכל מקרה 

או  במפורש  ישראכרט  ידי  על  הותרה  שלא  מידע  למסירת  או  פעולה  לביצוע  הוראה  שתתקבל 

שסורבה על ידה, ישראכרט תהיה רשאית להתייחס להוראות כאמור, או לחלקן כבטלות ומבוטלות 

מלכתחילה.

3. דמי שימוש

בשיעור  מהם,  חלק  ו/או  השירותים  בגין  עמלות  ו/או  תפעול  ו/או  שימוש  דמי  לגבות  הזכות  שמורה  למנפיקה 

ובמועדים שייקבעו על-ידי המנפיקה, ובהתאם לתעריפון המנפיקה.

4. אחריות ושיפוי 

4.1. המנפיקה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח במישרין 
סביר  מאמץ  עשתה  שהמנפיקה  ובתנאי  עליהם  שליטה  למנפיקה  שאין  מנסיבות  כתוצאה  בעקיפין,  או 

למניעתם ולעמוד בהתחייבויותיה, ובכלל זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.2. הפסקות בשירותי מידע.

לעיל  כאמור  שאינן  אחרות  מתקלות  או  תקשורת,  מקווי  הנובעות  מתקלות  כתוצאה  בנתונים  4.3. שיבוש 
בשליטת המנפיקה ובתנאי שהמנפיקה עשתה מאמץ סביר למניעתן.

4.4. גורמים שמקורם בכוח עליון.

כלשהם  הוצאה  או  הפסד  נזק,  לכל  אחריות  מכל  פטורה  תהיה  המנפיקה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  4.5. מבלי 
העלולים להיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין כתוצאה משיבוש במידע, בנתונים, בהעברת או בקליטת 

הוראות הביצוע ו/או כתוצאה מתקלות אחרות ובתנאי שאינם בשליטתה והמנפיקה עשתה מאמץ סביר 

למניעתן.
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4.6. המנפיקה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח, במישרין 
או בעקיפין כתוצאה מפעולה כלשהי של המנפיקה בהתאם לשירות שהתבקש על-ידי הלקוח. 

וערוצי התקשורת  נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת המערכות  כי אף על-פי שהיא  4.7. המנפיקה מודיעה 
באמצעותם ניתנים השירותים קיים סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי המידע אודות הלקוח ו/או 

אודות חשבונותיו, וכן של ביצוע פעולות שונות ללא הסכמת הלקוח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות 

הצדדים על-פי דין.

4.8. הלקוח יהיה אחראי בלעדית בכל הקשור לשמירה ו/או לאבטחת המידע ולפרטיות המידע שהתקבל אצלו 
באמצעות ערוצי התקשורת, ולמנפיקה לא תהא כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לכך.

5. הפסקה ו/או שינוי בשירות האינטרנט; ביטול ההסכם 

5.1. אנו ו/או המנפיקה נהיה רשאים לבטל, בכל עת, את השימוש בשירות האינטרנט, בהודעה בכתב שתינתן 
לצד שכנגד, בכפוף למפורט להלן.

5.2. אנו נהיה רשאים להפסיק את קבלת שירות האינטרנט בכל עת בהודעה מראש ובכתב. 

ו/ ו/או את היקפו  ו/או את שירות האינטרנט  זה  5.3. ישראכרט תהיה רשאית לשנות את התנאים שבהסכם 
הביטול  ו/או  ההפסקה  ו/או  השינוי  כניסת  לפני  שתימסר  בהודעה  ההסכם  את  לבטל  ו/או  להפסיקו,  או 

לתוקף, או בכל מועד אחר שיותר על פי דין, למעט במקרים חריגים, בהם ישראכרט תסבור שהדבר דרוש 

לצורך הגנה על עצמה ו/או על התאגיד והמורשים ו/או לקוחותיה האחרים, שאז תהינה רשאית לעשות 

כן מיידית. 

6. פרטיות 

מתפעול  כחלק  האינטרנט  שירות  ותפעול  בכלל  הכרטיסים  תפעול  עם  בקשר  המנפיקה  של  הפרטיות  מדיניות 

הכרטיסים הינה כמפורט בתנאי השימוש והגלישה כפי שמופעים באתר האינטרנט של המנפיקה. 

7. כללי 

7.1. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על 
פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם 

זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב 

ומפורשות.

7.2. הסכם זה איננו הסכם לטובת צד ג’, וכל צד ג’ שהוא לא יהיה רשאי להסתמך על הוראות הסכם זה.

7.3. על התקשרות לפי הסכם זה, יחולו בנוסף לאמור בהסכם זה הוראות הסכם כרטיס חיוב שנחתם על ידינו. 
להסרת ספק מובהר כי במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להסכם כרטיס חיוב, יגברו הוראות הסכם 

זה.

8. תוקף וסמכות 
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הננו להודיעכם כי התאגיד הח”מ, שפרטיו מפורטים במסמך זה )“התאגיד”( קיבל החלטות כדלהלן:

בנספח א’ להסכם זה, יהיה שלוח  לאשר כי כל אחד מהמשתמשים הראשיים, אשר שמותיהם מפורטים  .8.1

המוסמך לקבל וביצוע השירותים )“שלוח”( ולצורך כך לאשר לישראכרט למסור לכל אחד מהם אמצעי 
זיהוי. 

לאשר בזאת כל הוראת ביצוע שתיעשה על ידי שלוח ולפטור אתכם מכל אחריות בנוגע להוראות הביצוע  .8.2
ו/או לפעולות שייעשו על ידי שלוח.
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9. אנו מאשרים כי קראנו את התנאים הרשומים בהסכם זה וכי אנו מסכימים ומתחייבים לפעול על פי הם וכן כי:

9.1. על פי פרטי הזיהוי יפתח לנו חשבון באתר, לאחר בדיקת הנתונים ואישורם על ידי ישראכרט.

ידי  יינתן לאחר שנעביר למנפיקה הסכם הצטרפות זה חתום על  9.2. כי האישור המלא לשימוש בחשבון זה 
התאגיד באמצעות מורשי החתימה של התאגיד. 

ולחייבו  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  החתימה  מורשי  לאישור  הטופס  על  החתומים  כי  מצהירים  9.3. אנו 
כאמור לעיל ולהלן, וכי דרך החתימה ואישור התאגיד, נעשו כדין. 

9.4. ידוע לנו כי ביתר סעיפי ההסכמים בינינו לא יחול כל שינוי.

.9

.9.1

.9.2

.9.3

.9.4

שם התאגיד מס’ התאגיד

חתימת התאגיד )חתימה+חותמת( תאריך

חתימה ת.ז. שם

חתימה ת.ז. שם

באמצעות מורשי החתימה אשר מצהירים בחתימתם כי הם מוסמכים לפעול ולהתחייב בשם התאגיד על פי הסכם זה: 
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בהתאם להחלטת הנהלת התאגיד כמפורט בבקשת ההצטרפות לאתר האינטרנט, הרינו מבקשים לכלול / להוסיף לרשימת 

את  האינטרנט”(,  )”שירות  באינטרנט  אקספרס  פרימיום   / ישראכרט  בשירות  שימוש  לעשות  התאגיד  מטעם  המורשים 

האנשים המפורטים בטבלה שלהלן.

ומתחייבים  כי אנו מסכימים  ופרטינו האישיים, המשתמשים הראשיים, מאשרים  אנו החתומים בטבלה שלהלן לצד שמנו 

בחתימתנו לפעול בהתאם ובכפוף לתנאים שבהסכם “בקשה להצטרפות לאתר האינטרנט תאגידים” בעת השימוש בשירות 

האינטרנט כשלוחים של התאגיד, לרבות בכל הקשור לענייני הפרטיות כמפורט במדיניות הפרטיות ולהגבלות האחריות, 

הפטורים והתחייבויות השיפוי המפורטים  בהסכם האמור אשר יחולו עלינו גם באופן אישי.

נספח א’ - בקשה להצטרפות משתמשים ראשיים לאתר האינטרנט

שם התאגיד מס’ התאגיד

” חתימה. ל דוא תפקיד ז מספר ת שם משפחה שם פרטי

שם התאגיד מס’ התאגיד

חתימה דוא”ל תפקיד מספר ת.ז. שם משפחה שם פרטי

חתימת התאגיד )חתימה+חותמת( תאריך

באמצעות מורשי החתימה אשר מצהירים בחתימתם כי הם מוסמכים לפעול ולהתחייב בשם התאגיד על פי הסכם זה: 

חתימה ת.ז. שם

חתימה ת.ז. שם
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