
  

  

  "וואלה –הסכם התקשרות ספק "הוראות למילוי 

  

  

  . עבור שירותי סליקת כרטיסי אשראי לאתרים מסחריים Pay! בעמודים הבאים תמצאו את הסכם וואלה
  

, Pay! וואלהשלכם באתר כרטיס המשתמש  מתוך Pay! לאחר מילוי בקשת ההצטרפות לשירות וואלה •
 .לסיום הליך ההצטרפות Pay! יש לשלוח את החוזה החתום למערכת וואלה

  
: שמספרו פקסאו ב wpservice@wallapay.co.il -ל "בדוא ההעתק את לידינו להעביר כםבאפשרות •

  .המשתמש שלכם באתרואת שם  “Pay! עבור וואלה"אנא ציינו על גבי ההעתק . 099608001
  

  :מספר הערות בנוגע למילוי ההסכם
  

! החוזה מיועד עבור אתרים מסחריים המעונינים לבצע סליקת כרטיסי אשראי באמצעות שירות וואלה .1
Pay . באתר וואלה רקבמידה והנכם מוכרים !Buy  אין צורך לשלוח חוזה זה, שופס! בוואלה רקאו. 

 
גם בעמודים בהם לא מצוין מקום ). ללא עמוד זה(סרוק במייל בפקס או  כולונא לשלוח את ההסכם  .2

 .נא לחתום בראשי תיבות, ספציפי לחתימה
 
במידה והעסק שלך אינו . ח"ד או רו"מופיע סעיף לחתימת עו) הדף האחרון להסכם( 10בראש עמוד  .3

 .אין חובה למלא סעיף זה, מ"חברה בע
 
תים את הבנק לצורכי אימות פרטי חשבון של יש להח –) הדף האחרון להסכם( 10בעמוד ' חלק ג .4

 .Pay! י וואלה"אליו יועברו הכספים אשר נסלקו ע, המשתמש 
 
 . ג הדף"רק לחתום בראשי תיבות ע, )'נספח א(להסכם  9אין צורך למלא את עמוד  .5

  
במידה והנך אדם . נא לצרף להסכם צילום של אישור ניכוי מס במקור וכן אישור על ניהול ספרים .6

 .בלבד. ז.נא לצרף צילום ת, ולא עוסק פרטי
  
  
  
  

  אנא צרו קשר בכל שאלה או תהייה בנוגע להסכם 

   wpservice@wallapay.co.il: במייל

  . 847שלוחה  099608000: או בטלפון

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,לשירותכם
  Pay! מערכת וואלה
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  וואלה - הסכם התקשרות ספק 

  

  _______לשנה , ____    לחודש ______שנערך ונחתם בהרצליה ביום 

  

   מ"בע פיי! וואלה     :בין
  51-382248-6. פ.ח

  הרצליה, 11שנקר ' מרח
                )"Pay! וואלה"או  "וואלה: "להלן(

    
  ;מצד אחד

  _________________________________    :לבין

            : שם משתמש    

                    : ז.ת/פ.ח

              : 'מרח

              : עיר

              :מיקוד

              :טלפון

                        :פקס

            :דואר אלקטרוני

            ")הספק:"להלן(     

  ;מצד שני 

  

אמצעי לביצוע  ,בין היתר ,וואלה הינה חברה המפעילה שירות תשלומים ברשת האינטרנט המהווה-ו  :הואיל 
אשר באמצעותו יוכל משתמש להעביר תשלום למשתמש אחר , תשלום מאובטח ברשת האינטרנט

  ;)"השירות "להלן (
ת בכתוב Pay! וואלה  -של אתר האינטרנט הידוע כוהמפעילה וואלה הינה הבעלים   :והואיל

www.wallapay.co.il ) אתר וואלה"להלן !Pay"(.  
 עוסק במכירה ושיווק של, והספק  :והואיל

______________________________________________________    _____    
  ;")המוצרים: "להלן( ___           

אשר  , ________________    אתר  אינטרנט בכתובת הינו הבעלים והמפעיל של , והספק  :והואיל
  ;")אתר הספק: "להלן(עוסק בשיווק ומכירה של המוצרים 

  ;עסקאות לרכישת המוצרים המבוצעות באתר הספק מתבצעות באמצעות כרטיס אשראיהוחלק מ  :והואיל
  ;בשירות לרכוש את המוצרים באתר הספק באמצעות שימושגולשים והספק מעוניין לאפשר ל  :והואיל
  .או הסכם להתקשר בהסכם זה/פ דין ו"והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה בעדם ע  :והואיל

  

  :הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך

  

  מבוא וכותרות

 .המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו 1

 .חשבון לצורך פרשנות הוראות ההסכםכותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יילקחו ב 2

  כללי

 :הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר 3

 .בקשה לקבלת השירותופתיחת  Pay! רישום הספק לאתר וואלה  א

שנקבעו הכולל גם את המגבלות , כי הספק מאושר על ידה לקבל את השירות Pay! וואלה -קבלת אישור בכתב מ  ב

 .'נספח אבנוסח המצורף להסכם זה מסומן כ; )"מסמך מגבלות לסליקה": להלן( י וואלה"לספק ע
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לשירות  במדריך בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים, השירות באתר הספקטכנולוגית ביצוע הטמעה של   ג

 בכתובת Pay! הזמין לעיון באתר וואלה, כפי שיעודכן מעת לעת, אינטרנט אתריהתשלומים לבעלי 

www.wallapay.co.il/PO/WPO.pdf , פי הסכם זה  עלוהמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין הצדדים

או עדכונים במדריך /ו או שינויים/ו תיקוניםרשאית מעת לעת לבצע  וואלה"). התשלומיםשירות  מדריך: "להלן(

 .מתמתן הודעה מוקד וללאלפי שיקול דעתה הבלעדי  ,שירות התשלומים

, 'נספח בבנוסח המצורף להסכם זה מסומן כ, חתום על ידי הבנק של הספק ,טופס הוראה לחיוב חשבוןהפקדת   ד

 . המאשר לוואלה לחייב את חשבון הבנק של הספק

 

או במקרה של חריגה ממגבלות הסליקה /ו, של ביצוע הטמעה שלא בהתאם להוראות וואלה הספק יודע כי במקרה 4

רה מכל חבות כלפי הספק והיא תהא רשאית להפסיק את מתן השירות לספק ותהא וואלה פט, י וואלה"שנקבעו לו ע

 .מתן הודעה מראשצורך בלאלתר וללא 

בכל מקום בוא תמצא סתירה בין האמור בהסכם זה ). "התקנון" :להלן( Pay! הסכם זה כפוף לתקנון אתר וואלה 5

 .תגברנה הוראות התקנון Pay! ובתקנון אתר וואלה

בהתאם  Pay! יתבקש לבצע הרשמה לאתר וואלה, שיהא מעוניין לבצע תשלום לספק באמצעות הרישוםמשתמש  6

 .Pay! לכללים ולהוראות הקבועות באתר ובתקנון וואלה

בשרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין משתמש על כל שימוש שיעשה על ידי  הוראות התקנון יחולו, בהתאם

 . לבין וואלהמשתמש ה

 .לא מתן הודעה מוקדמתלאו שינויים בתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/וואלה רשאית מעת לעת לבצע תיקונים ו

 !ירכשו באתר הספק באמצעות וואלהללקוחות ש מתחייב הספק לספק את המוצרים Pay! כנגד קבלת השרות מוואלה 7

Pay. 

ממחיר המוצרים (בכל מקרה מתחייב הספק שלא לחייב את הלקוחות שירכשו באתר הספק בתוספת כלשהיא  8

 .בגין רכישתם באמצעות השירות) המפורסם באתר הספק

, ינטרנט בלבדוהשירות הוא שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת הא, איננה בנק Pay !וואלה, למען הסר ספק 9

 .שהוא סוג ואינו שירות בנקאי מכל

לרבות מתן שרות לעסקה מסוימת מכל טעם , כולו או מקצתו, שמורה הזכות שלא לבצע את השרות Pay !לוואלה 10

 .שהוא ומבלי צורך לנמק את החלטתה

  

  תיאור השירות

שירות  במדריך מפורטהכל כאמור ובהתאם ל ,לאחר ביצוע ההטמעה והתממשקות של השרות באתר הספק 11

, לשלם לספק עבור המוצרים, לגולשים באתר הספק, Pay! תאפשר וואלה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, התשלומים

 .לעיל 3כל התנאים האמורים בסעיף בכפוף לביצוע , באמצעות השירות

לצורך  ויתבקש להקליד פרטים Pay! יופנה לאתר וואלה, בחר גולש לבצע רכישה באתר הספק באמצעות השירות 12

 ).יתבקש הגולש לבצע הרשמה בטרם יוכל לעשות שימוש בשירות Pay! היה וטרם ביצע הרשמה לאתר וואלה(זיהויו 

) אחר ,או ,כרטיס חיוב, כרטיס אשראי(יתבקש הגולש לבחור אחד מאמצעי התשלום , עובר לביצוע הזיהוי כאמור  13

 .לצורך ביצוע התשלום לספק, דשבאמצעות הזנת אמצעי תשלום ח ,או ,שהזין בעת הרשמתו לאתר

בהתאם , תבצע וואלה נסיון סליקה של אמצעי התשלום שבחר, או הזין חדש כאמור/בחר גולש את אמצעי התשלום ו 14

 .י הספק"לסכום שהתבקש ע

 .ואת פרטיו, ולספק באם בוצע החיובמשתמש בסיום פעולת החיוב תודיע וואלה ל 15

בהתאם  Pay! תזכה וואלה את חשבון הספק באתר וואלה, ל וואלה תמורהבגין סליקה שתבוצע כדין ואשר בגינה תקב 16

הכל , תוך גביית עמלות מחשבונו לזכותה, )כפי שתפורט להלן( לתנאי העסקה ובכפוף למדיניות תנאי התשלום

 . Pay !כאמור ובהתאם למדיניות עמלות וואלה

אותו הזין , שוך אותה ישירות לחשבון הבנק שלויוכל למ Pay !ספק שנצטברה לזכותו יתרה חיובית בחשבונו בוואלה 17

ימי עסקים ממועד בקשת המשיכה  14העברת המזומנים לחשבון הבנק תבוצע עד  ;Pay! בעת ההרשמה לאתר וואלה
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משיכת מזומנים כאמור תהא לאחר הגשת בקשה  .Pay !ובגינה תגבה עמלת משיכה בהתאם ל למדיניות עמלות וואלה

 .Pay! להלמשיכה כאמור באתר ווא

  

  עמלות 

אופן שוטף באתר בים המפורט יםבשיעור, )"עמלות"להלן (הספק תשלומים מ תהא וואלה זכאית לקבלבגין השרות  18

 "). Pay! מדיניות עמלות וואלה"להלן ( Pay! וואלה

עמלות יגבו אך ורק מהצד שמקבל את , ולמען הסר ספק, לא תגבה כל תשלום מהמשתמש המשלם Pay !ואלהו 19

 .הרלוואנטי התשלום

  .וללא הודעה מראש Pay !י וואלה"ע, להשתנות מעת לעת, עשויה כולה או מקצתה Pay !מדיניות עמלות וואלה 20

 .על פי כל דין, לאחר מכן בוטלובפועל וזכאית לעמלה גם בגין עסקאות שבוצעו  Pay !וואלה 21

  .ספקהחשבון מכל סכום שייזקף לזכות ות תהיה רשאית לנכות את העמל Pay !וואלה 22

היה ובעת ביצוע עסקה ימצא חשבון הספק ביתרת שלילית תהא וואלה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של הספק  23

 .עד לסגירת היתרה השלילית הרלוואנטית, Pay! וואלה -בחשבון הספק ב

 חשבונית מס בגין העמלות שחויבו על ידה בחודש, וואלה תעביר לספק  אחת לחודש באמצעות דואר אלקטרוני 24

 .שחלף

  

  ומדיניות תנאי תשלום עסקאות בתשלומים וביצוע נכיונות

 . לעיל, 'נספח א, הכל בהתאם למסמך מגבלות לסליקה ,וואלה תאפשר לספק לבצע עסקאות בתשלומים 25

  

  זיכויים

 ובלבד Pay !בוואלה על ידו שנעשובגין עסקאות  )הזרים תנועות ביטולל, קרי(בצע זיכוי ל ספקתאפשר ל Pay !וואלה 26

 .על סכום התנועה המקורית לא יעלה זיכוישסכום ה

מנגד יחויב חשבון . עסקת זיכוי זהה בתנאיה לחיוב המקורי ,בעת זיכוי עסקה תוזרם לאמצעי התשלום שחויב במקור 27

היה וימצא חשבון הספק ביתרת שלילית בשל חיובו בגין עסקת זיכוי כאמור תהא וואלה . בסכום העסקה, הספק

 :לקמןרשאית לפעול כד

עד לסגירת היתרה השלילית , Pay! וואלה -וואלה תחייב את אמצעי התשלום של הספק בחשבון הספק ב  א

 .Pay! בחשבון הספק בוואלה

תהא , מכל סיבה שהיא Pay! בחשבון וואלה, לא הצליחה וואלה לחייב את אמצעי התשלום של הספק  ב

טופס הוראה לחיוב הספק בהתאם ל וואלה זכאית לגבות מהספק את סכום החוב באמצעות פניה לבנק

 . לעיל, 'נספח ב, חשבון

במידה וזו נגבית ממנו בעסקה , עמלת הניכיוןיהא הספק זכאי לקבל מוואלה זיכוי בגין , במקרה של ביצוע זיכוי כאמור 28

 .יום ממועד העסקה המקורית 45בתוך בוצע מקורית ובלבד שהזיכוי ה

 .Pay! מדיניות עמלות וואלהכמפורט ב, יחויב הספק בעמלת זיכוי, בגין כל עסקת זיכוי כאמור 29

 .₪ 5,000לעסקה בודדת בסכום שלא יעלה על , וואלה תאפשר לספק לבצע זיכויים כאמור, יובהר ויודגש 30

  

  מגבלת לסליקה

 .רשאית להגביל את הספק בכל הקשור לעסקאות שיבוצעו על ידו באמצעות השירות וואלה תהא 31

 :ההגבלות יכולות להיות  

 .אותם זכאי הספק לבצע באמצעות השרות, לגבי כמות התשלומים בעסקה בודדת  א

 .לגבי סכום הכולל של העסקאות בחודש לספק  ב

 .לעדיכל הגבלה אחרת שוואלה תמצא לנכון להגביל לפי שיקול דעתה הב  ג
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תהא וואלה רשאית להפסיק לאלתר את מתן השירות לספק ללא מתן הודעה , הפר הספק מגבלה אחת או יותר 32

 .מראש

  

  מדיניות מסחרית של הספק ומחלוקת עם לקוחות

במחלוקת כלשהי אינה ולא תהיה צד וואלה . הספק מצהיר כי הינו מקיים ויקיים מדיניות של מסחר הוגן כלפי הלקוחות 33

  .Pay !בין הספק ובין הלקוח בנוגע למוצרים שנרכשו באמצעות וואלהשמתגלעת 

 בכל סכום השנוי במחלוקת כלשהי, Pay! הספק ובכלל זה את חשבון הספק בוואלהוואלה תהיה רשאית לחייב את  34

לנקוט את כל הצעדים החוקיים הדרושים יהא הספק רשאי , חייבה וואלה את הספק כאמור. בין הספק למשתמש

  .ת הסכום מהלקוח או מצד שלישי כלשהולגביי

במקרים שבהם יהיה חשש כי היה פגם בפעולות הספק כלפי הלקוחות או כלפי וואלה או בסיכוי לאספקת המוצרים  35

להתנות את תשלומם  ,או, תהיה וואלה רשאית לעכב תשלום סכומים שיגיעו לספק על פי הסכם זה, ללקוחות

 .בקבלת בטוחות מתאימות

  

  הביטול עסק

חוק כמשמעותו ב, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, Pay !ביצוע תשלום באמצעות וואלההספק מצהיר כי ידוע לו ש 36

 .1981 -א "התשמ, הגנת הצרכן

או כתוצאה  ,לעסקה או לסכום בו חויב בעסקהבטל את העסקה כתוצאה מהתכחשות י )משלם(היה ומשתמש  37

 ; ל כל תשלום שישולם לצד האחר בגין התכחשותו זוידית עיאת וואלה מ ישפה הספק , מכשלון תמורה

 .בסכום האמור או לקזזו מכל תשלום המגיע לספק, Pay! בוואלה חשבון הספקאת וואלה תהיה רשאית לחייב 

להציג בפניה מסמכים המעידים על , תאפשר וואלה לספק, במקרה של בקשת ביטול בעקבות התכחשות לעסקה 38

הסכימה חברת האשראי שלא לבטל את . העברת המסמכים לחברת האשראי לצורך, קיום העסקה מול הלקוח

 .לא תחייב וואלה את הספק בסכום העסקה כאמור, העסקה

וואלה תאפשר לספק להעביר בקשות לביטול עסקה שטרם סופקה על ידו או שסופקה והוחזרה וזאת בתיאום עם  39

רת וכל זאת כפוף לכך שהלקוח לא ביטל את מסיבה זו או אחאת העסקה אשר ביקש לבטל  הלקוח רוכש המוצר

 .העסקה בחברת כרטיסי האשראי בטענת התכחשות ואו כשלון תמורה

  

 עיכבון וקיזוז

הכספים המגיעים או שיגיעו  לשם הבטחת כל חיובי הספק לוואלה על פי הסכם זה תהיה לוואלה זכות עיכבון על כל 40

או זכות מכל מין וסוג השייכים לספק ואשר יוחזקו אצל /כל נכס ו וכן על, לספק מכל פיקדון או בכל אופן ועילה שהם

 .מין וסוג שהוא התקשרות או מקור אחר מכל בין אם מקורם בהסכם זה ובין אם מקורם בכל, לעת וואלה מעת

תתחייב כנגד  התחייבות אשר כל, מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא וואלה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לספק 41

איזה מהסכומים האמורים  והכל בין אם הגיע מועד פירעונם של, 51-289673-9. פ.מ ח"בע או וואלה שופמיינד/ו וואלה

  .ובין אם לאו

 .על פי כל דין ווואלה לא תשלח הודעת קיזוז נוספת האמור בסעיף זה מהווה הודעת קיזוז 42

 

 הגבלת אחריות

אינה ולא תהיה צד לכל עסקה שתיקשר בין ספק וקונה  Pay !וואלה, מודגש ומובהר כי בכל מקרה ובכל נסיבות 43

 .Pay !באמצעות שימוש בשרות התשלומים של וואלה

או /עקיפים ו, לרבות נזקים ישירים, או הוצאה מסוג כלשהו/או הפסד ו/וואלה לא תהא אחראית באופן כלשהו לנזק ו 44

י "עפ, עיה אחרת במתן השירותים מטעמהאו כל ב/אשר ייגרמו לספק עקב תקלות או שיבושים טכניים ו, תוצאתיים

 . שיבוש אשר תהא/תהא סיבת התקלה, תחומי האחריות המוגדרים לעיל
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לרבות עסקאות בהן התשלום עבור המוצרים , במלוא הסיכון לגבי עסקאות שנערכו שלא על פי הסכם זה ישאהספק  45

י "מקרים בהם הזמנת המוצרים נעשית עאו ב/אך אספקת המוצרים אינה ללקוח הנכון ו Pay !נעשה באמצעות וואלה

 . Pay !שאינו רשום בוואלה' צד ג

  

 

או /או בקווי בזק ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/כי וואלה אינה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו, מובהר 46

זכאי לביטול  והספק לא יהא, לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט -בקווי התקשורת הבין 

 . במקרה של התקלות או השיבושים האמורים, כאמור, או לכל סעד אחר/ההסכם ו

  

  שיפוי

 ,Pay !בגין מעשה או מחדל בגין שימוש בשירות וואלה ,בכל מקרה שתוגש תביעה או הליך משפטי אחר כנגד וואלה 47

  .ה תביעה או הליך משפטי אחרימים מיום שתודיע על הנזק שנגרם כתוצאה מאות 7הספק ישפה את וואלה בתוך 

  

  זכויות באתר

, סימני המסחר וזכויות היוצרים המוניטין) אך ללא הגבלה(לרבות , בממשק ובתוכנה, Pay !כל הזכויות באתר וואלה 48

זכויות , רשימת הלקוחות ופרטים אודות הלקוחות, ידע וכל פיתוח שלהם, זכויות בטכנולוגיה, זכויות ההפצה והשיווק

הספק מצהיר בזה כי אין ולא תהיה . או למי מטעמה בלבד/הינן זכויות השייכות לוואלה ו, פרסומים השוניםב, בתמונות

 .או דרישה מכל סוג שהיא בנוגע לזכויות אלה/לו כל טענה ו

 !את הסימנים המסחריים המופיעים באתר וואלה, הספק מתחייב שלא להעתיק או לאפשר לאחר להעתיק את התוכנה 49

Pay ין רוחני שיש בתוכנהוכל קני. 

 ;וואלה תהא רשאית לפרסם ולהציג פרסומות באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקום באתר בו תחפוץ לעשות כן 50

 .כל תמורה שתתקבל בגין פרסום כאמור תיזקף לזכות וואלה בלבד

  

 התחייבויות והצהרות וואלה 

 :וואלה מצהירה ומתחייבת בזאת 51

 .דין ובין אחרת להתקשר עם הספק בהסכם זהכי אין לה כל מניעה בין ב  .א

להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות , בין במישרין ובין בעקיפין, כי התקשרותה כאמור אינה גורמת ולא תגרם  .ב

אם וככל (של צדדים שלישים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי , מכל מין או סוג שהוא, או של זכויות, כל דין

קיימת זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל  וכי לא, )שקיים חיוב שכזה

 .את התקשרותה כאמור

שהגיעו אליה אם הגיעו אליה תוך כדי , או אחר/מסחריים ו, נתונים טכניים, ידע, כי תשמור בסודיות כל מידע  .ג

  .האתר ולא תעשה בהם כל שימוש למעט לצרכי הפעלת, שיתוף הפעולה בין הצדדים

 .ככל שהדבר תלוי בה, במהירות האפשרית, תקלה או פגם באתר, לתקן כל שיבושו פעולמתחייבת ל כי היא  .ד

  

  התחייבויות והצהרות הספק

 :הספק מצהיר ומתחייב בזאת 52

בכל דרך שהיא למכירת המוצרים וכי לא ם קשורים אינווואלה  Pay !וואלהשירות כי יבהיר מפורשות ללקוחותיו כי   .א

את מכירת  יםאו יוזמ יםקשור Pay !או שרות וואלה/ו לפיו וואלה, מפורש או משתמע, פי הלקוח כל מצגיצור כל

 .המוצרים

או /טיבם ורמת בטיחותם הינם בהתאם לכל דין ו, איכותם, כי מכירת המוצרים על ידו ובין היתר חישוב מכירם  .ב

, כלשהו' ללקוח או לצד ג, או בעקיפין/ו ןבמישרי, או הוצאה שתגרם/הסכם וכי הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו

 .עקב הפרת האמור על ידו
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או הפסד /או הוצאה ו/בגין כל סכום בו תחויב ו, מיד לפי דרישתה הראשונה, הספק יפצה וישפה את וואלה

 .להם אחראי הספק כאמור לעיל, או נזק שיגרמו לה/ו

להפרה , בין במישרין ובין בעקיפין, רמת ולא תגרוםאינה גו Pay !ושימושו בשירות וואלה כי התקשרותו עם וואלה  .ג

של צדדים שלישים או בחיוב הקיים , מכל מין או סוג שהוא, או של זכויות, או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין

וכי לא קיימת זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב כלפי צד שלישי , )אם וככל שקיים חיוב שכזה(כלפי צד שלישי 

 .וע או להגביל את ביצוע התחייבויותיו של הספק לאספקת המוצריםהעלולים למנ

או הפסד שהיא /או הוצאה ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או לשפות את וואלה בגין כל נזק ו/כי הוא מתחייב לפצות ו  .ד

, או הוצאה שייגרמו לה בשל תביעה שתוגש נגדה/ובכלל זה נזק ו, עלולה להתחייב לשלם או שתאלץ לשלם

או /קורם בנזק או אובדן אשר בתחום אחריותו של הספק כמפורט לעיל לרבות אך לא רק המוצרים וואשר מ

ובלבד שוואלה תודיע לספק על כל , השירותים הנמכרים על ידו והמידע לרבות התמונות המוצגות במכירות

 .תביעה כאמור ותינתן לספק אפשרות להתגונן

או /או פגיעה ו/או אובדן ו/פי הוראות כל דין למניעת כל נזק ו- להספק נקט וינקוט בכל האמצעים המתחייבים ע  .ה

  .או הפסד כאמור/הוצאה ו

ובכלל זה פרטי כרטיסי אשראי ורשימות , או אחר/מסחריים ו, נתונים טכניים, ידע, כי ישמור בסודיות כל מידע  .ו

יעשה בהם כל שימוש למעט  ולא, שהגיעו אליו אם הגיעו אליו תוך כדי שיתוף הפעולה ומתן השירותים -לקוחות 

וכי ישמור  פרטי הסכם זה בסודיות ולא יחשוף פרטים ממנו לצד שלישי כלשהו ללא ; אתר שלולצרכי הפעלת ה

 .קבלת הסכמת וואלה מראש ובכתב

מוסכם בזאת כי האמור בסעיף זה כולו אינו מוגבל בזמן ויחייב את הספק במשך כל תקופת ההסכם וגם לאחר   .ז

  .סכם זהתום תוקפו של ה

  

  תנאים נוספים

 

 בוררות 53

הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או מחלוקת בדבר ביצועו של הסכם זה יועברו לבוררות בפני בורר יחיד שיוסכם   .א

ר לשכת "י יו"יום ע 30ובהעדר הסכמה כזו בפני בורר שימונה תוך ; י הצדדים ושהינו משפטן מומחה למחשבים"ע

 .או קניין רוחני/תוכנה ואינטרנט ו, דע בדיני מחשביםושיהיה משפטן בעל י, ד בישראל"עו

 ).או לסדרי הדין/אך לא יהיה כפוף לדיני הראיות ו(הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטתו   .ב

 .יום מעת שהובאה אליו המחלוקת 60הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים וימסור את החלטתו תוך   .ג

 .1968 - ח "תשכ ,חוק הבוררותזה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם להסכם   .ד

יהיה הנתבע , בכל הליך משפטי שהוא, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי,על אף האמור לעיל  .ה

לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה , רשאי על אף האמור

 .הסכם בוררות זהל

  

  סמכות שיפוט  54

אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים , על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל  .א

 .בהם

 -יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל  1968 - ח "תשכ, בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות  .ב

 .אביב

  

  הודעות 55

א בכתב ותשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו לפי כתובתו הנקובה בכותרת כל הודעה לפי הסכם זה תה

או תשלח בפקס ותחשב /ימים מיום משלוחה בדואר רשום ו 2להסכם זה תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען 

  . או תימסר ביד ותחשב כנתקבלה במועד המסירה/כאילו נתקבלה על ידי הנמען בעת משלוח הפקס ו
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  שונות

ים כי ספרי וואלה וחשבונותיה יהיו נאמנים עליו וישמשו הוכחה לכאורה בדבר כל הפרטים הנובעים הספק מסכ 56

 .מהסכם זה

 . ימים מראש 15כל צד זכאי לבטל הסכם זה בהודעה בכתב לצד השני של   57

 או לא/אם לדעתה הספק תיפקד באופן לקוי ו, לאלתרתהא וואלה רשאית לבטל את ההסכם , מבלי לגרוע מהאמור 58

  .Pay! או של אתר וואלה/או פגע במוניטין שלה ו/סיפק שירות טוב ללקוחות ו

הבטחות , דפי אינפורמציה, פרוספקטים, הצהרה, מצג, טיוטה, עם חתימתו של הסכם זה בטלים ומבוטלים כל הסכם 59

הממצה את  אם היו כאלה ורק הסכם זה הוא, פה על ידי הצדדים או מי מטעמם-או בעל/התחייבויות שנעשו בכתב ו

 .י הצדדים"כל שינוי או תוספת בתנאי ההזמנה יעשו בכתב וייחתמו ע. כל שהוסכם בין הצדדים ואין בלתו

  

  

 

 

 

 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

 

 

 

  

  

_________________________  

    

______________________  

  הספק    תאריך

  

_________________________  

    

______________________  

  שם החותם    תפקיד

      

  

  

________________________  

    

  

______________________  

  מ"בע פיי! וואלה    תאריך
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  מסמך מגבלות לסליקה -  'נספח א
  
  
  
  

  , שלום_ , ______________שם משתמש  
  
  

 ._____________מיום_____________ אישור הבקשה שלך לסליקת האתר ברכותינו לרגל
 
 

 :הבא הפירוט" 'עפ אושרה ךבקשת
 
 

  ; __________ :מספר תשלומים מקסימלי
 

  .₪____________ :הינה מסגרת העסקאות החודשית המאושרת
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  בקשה להעברת כספים –' בנספח 

  בקשה להעברת כספים : דוןהנ

  

  'חלק א
  

מבקשים בזאת ) "הספק"להלן ( _________________________________________________מ "אנו הח .1
לפי , יעברו ישירות לחשבוננו) "החברה": להלן(מ "פיי בע! שהכספים המגיעים לנו מעת לעת מוואלה

 : הפרטים דלהלן
  

: להלן( ________מספר הסניף   ________שם הסניף   ______מספר בנק    __________שם הבנק 
  )"הבנק"
  

  ). "החשבון": להלן(  _________________על שם , ____________מספר חשבון 
  

ידי החברה - יחשב כאילו שולם על, שכל סכום שיועבר כאמור לעיל ושייזקף בחשבון, הרינו מצהירים בזה .2
  . אילו אושרה קבלתו בחתימת ידינוכ, לידינו ממש ביום זיכוי החשבון בבנק

ולא תהיה לנו כל עילה או תביעה כנגד החברה , ל מהווה תשלום נכון של החברה לנו"תשלום לחשבון הנ
  . בקשר לזיכוי החשבון כאמור

  
או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר /טענות ו, אנו מצהירים כי לא תהיה לנו ולא לכל הבא מכוחנו .3

 . חשבוננו וחיוב חשבוננו כאמורלזיכוי או אי זיכוי 
  

בין , לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק לתת הבהרות כאלה לחברה, הרינו נותנים בזאת היתר לחברה .4
  . לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי או חיוב חשבוננו כאמור, פה-בכתב ובין בעל

  
או /חשבוננו האמור ואנו מסכימים בזאת מראש ולמפרע כי החברה תהיה זכאית לבקש שהבנק יחייב את  .5

בסכומים עד לגובה , כל חשבון אחר שיש לנו בבנק בין אם בסניף האמור ובין אם בסניף אחר של הבנק
ואשר לפי שיקול דעתה המוחלט סכומים אלה אינם מגיעים לנו , הסכומים שהחברה זיכתה את חשבוננו

  . כתב מבנקאו שקיים לנו חוב לחברה וזאת עם דרישתה הראשונה ב/מסיבה כלשהי ו
  

ידינו -ייעשה על, כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי או חיוב החשבון או תשלום כאמור .6
  . ישירות עם החברה

  
אם , אנו מצהירים בזאת שאין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מהחזרת כל סכום אותו נהיה חייבים לחברה .7

כולם או , ידי  הבנק בסכומים שיגיעו לה כהחזר-וכה עלבאם החברה לא תז, נהיה חייבים כאמור לעיל
  . חלקם ואנו מתחייבים להחזיר לחברה את הסכומים שיעמדו לזכותה מיד עם דרישתה הראשונה

  
י אישור של שיעור מס מוקטן שיהיה בידי החברה ביום ביצוע "החברה תנכה מס במקור כחוק או עפ .8

  . התשלום ולא בתאריך זיכוי החשבון בבנק
  

יום לאחר  30הביטול יכנס לתוקפו . ידינו-ידי הודעה בכתב על-בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על .9
  . קבלת הודעת הביטול כאמור על ידכם



  10

  
  

  :ולראיה באנו על החתום
  

  
  ____________________________________________________שמות החותמים 

  
  _____________________________חתימת וחותמת הספק _ ____________תאריך 

  
  

  ח "רו/ ד "אישור עו
  

   ____________ח מאשר נכונות החתימות "רו/ ד "עו _______________________אני 
  

  ______________________ח "רו/ ד "חתימת עו_ ____________________תאריך 
  
  

  הצהרת בעלי החשבון –' חלק ב
  

  ; ומסכימים לתוכן האמור לעיל, בעלי החשבון המצוין לעיל, לןאנו מצהירים בזה שאנו הרשומים לה
  . אנו מתחייבים לדווח לחברה על כל שינוי בשמות הבעלים של החשבון

  
  
  
  _______________חתימה וחותמת ____________ שם החותם . 1
  
  
  _______________חתימה וחותמת  ____________שם החותם . 2
  
  
  _______________חתימה וחותמת  ____________שם החותם . 3
  
  

  אישור הבנק  -' חלק ג
  

  _  ___________הם כל בעלי החשבון מספר ' הרינו מאשרים שהחותמים מעלה בחלק ב
  

  . חתימתם נכונה ואושרה על ידינו. ורשאים לחייב את החשבון בחתימתם __________בסניף מספר 
  

  ___________________חתימה וחותמת הבנק  ___________תאריך 
  
  

  פרטי הספק –' חלק ד
  

  ________________________שם הספק 

  _______________________מספר עוסק מורשה 

  _________________________. ז.ת. / פ.מספר ח

  ________________________________כתובת 

  __________מיקוד _ _________ישוב /עיר _________. ד.ת

  ________________פקס  ____________טלפון 

  
  

  ) חובה לצרף ( ב "מצ
  אישור ניכוי מס במקור. 1
 אישור על ניהול ספרים. 2

  


