תנאי שימוש במערכת
 .1הסבר לגבי תנאי השימוש
ברוכים הבאים ל !PayMeפיתחנו את שירות התשלומים וסליקת האשראי)"השירות"( על מנת לאפשר לאנשים
ולעסקים לקבל תשלום באמצעות כרטיסי אשראי בצורה פשוטה ומהירה כך שאתם תוכלו להתמקד
בשירות/מוצר שלכם.
ניסינו להציג את תנאי השימוש בשפה פשוטה ומובנת כך שיהיו מובנים וברורים .עם זאת ,המציאות המשפטית
המורכבת של עולם הסליקה והתשלומים הופכת זאת למשימה קשה .במידה ויש לכם שאלות ,חששות או
.
ליצור איתנו קשר
הערות לגבי תנאי השימוש או שפשוט ברצונכם להבין אותם טוב יותר ,באפשרותכם

 .2שירות PayMe
 PayMeמספקת שירותי העברת תשלומים בין קונים למוכרים ואינה עוסקת בכל צורה שהיא במישרין ו/או
בעקיפין על אספקת המוצרים/שירותים שהינך מוכר ,טיבם ואיכותם ,החזרים ,מחלוקות עם הקונים וכדומה.
הינך מבין ומסכים כי האחריות הבלעדית על כל היבט של העסקה בינך ובין הקונה ,לרבות אספקה תקינה של
המוצרים/שירותים ,טיבם ואיכותם ,תקלות שלך או של כל צד ג' כלשהו מטעמך היא באחריותך בלבד.
 לצורך ביצוע
השימוש במערכת  PayMeמתאפשר ע"י שימוש במערכת באתר www.paymeservice.com
חיובים או שליחת בקשות תשלום באמצעות הדוא"ל .באפשרותך גם להטמיע עמוד תשלום מאובטח של
 PayMeבאתרך.

 .3מתווה תנאי השימוש
 והחברה המפעילה אותו פאיימי
מסמך זה מהווה מסמך משפטי וחוזה בין אתר www.paymeservice.com
בע"מ ,ח.פ) 515033553 .להלן" :פאיימי" או " ("PayMeלבין כל אדם ,גוף ,בית עסק או ארגון שבחר להיכנס
לאתר ולהירשם למערכת התשלומים המסופקת על ידנו.
השימוש באתר פאיימי ,במערכת וקבלת השירותים כפופים לתנאי שימוש אלה המהווים הסכם משפטי מחייב
בין פאיימי לבינך )"תנאי השימוש" או "ההסכם"( .לפיכך ,הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש
בשלמותם בטרם אישורם על ידך באמצעות סימון  þבתיבת "אני מסכים לתנאי השימוש" .אם יש לך ספק
כלשהו בנוגע לזכויות ולהתחייבויות שלך הנובעות כתוצאה מהתקשרות בהסכם זה ,אנא היוועץ עם יועץ משפטי
או הימנע משימוש במערכת.
בעצם כניסתך לאתר פאיימי והשימוש על ידך במערכת ,הנך מאשר שקראת והנך מסכים לתנאי הסכם זה
 .כמו
ולמדיניות הגנת הפרטיות שלנו הנמצאת ב https://www.paymeservice.com/content/privacy.htm

כן ,הנך מסכים לשימוש באמצעים אלקטרונים לצורך התקשרות בהסכמים ומוותר בזאת על כל זכות או דרישה
לחתימת מקור )שאינה אלקטרונית( במידה וקיימים כאלה בחוק.

 .4הנחיות והתחייבויות
.1
.2
.3
.4

תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך  18שנים לפחות.
הינך מצהיר בזאת כי הינך אזרח מדינת ישראל.
הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים ו/או עבור גוף/מוסד מטעמך בלבד
במידה והינך פותח חשבון עסקי  הינך בעל עסק הרשום כחוקבמדינת ישראל .ומורשה החתימה בעסק

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
מובהר ומוסכם בזאת כי  PayMeלא תהיה אחראית בכל צורה שהיא על כל נזק כספי ,תדמיתי או כל
.5
נזק אחר שייגרם למשתמש כתוצאה מאי קיום התחייבותו של המשתמש כאמור לעיל.
המידע שהינךמספק/ת ל PayMeבזמן רישומךלאתר הוא נכון ,מדויק ,תואם את המציאות וכי אין
.6
בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה ,תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את  PayMeו/או
לקוחותיה ו/או מכל כוונה זדונית אחרת כלשהי.
המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים ,עדכניים ,מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
.7
המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם
.8
השירות המתואר באתר בלבד.
אם יימצא כי המידע שנמסר עלידך אינו בבעלותך PayMe ,שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותך
.9
בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .
המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר בכל צורה שהיא ,על מנת לגבות תשלומים בגין
.10
שירות/מוצר כלשהו ו/או בכל תחום שהוא ,אשר פוגע בקונה ,מרמה אותו בכל צורה שהיא ,פוגע
בפעילותו התקינה של האתר ו//או מפר את תנאי השימוש ו/או העובר על החוק במדינת ישראל.
בנוסף לכך ,המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר על מנת לגבות תשלומים בגין תחומי
.11
העיסוק הבאים:
● הימורים
● משחקי יכולת
● פורנוגרפיה משחקי פירמידה
● מכרזים )מכל הסוגים(
● הסתה וגזענות
● כלי נשק
● סמים ותרופות
● שיווק רשתי
היה והמשתמש יפר את התחייבותו כאמור בסעיף זה PayMe ,שומרת לעצמה את הזכות להשהות ו/או לסגור
את חשבונו של משתמש באתר ולהחרים את כל הכספים שהתקבלו בחשבונו ,ללא כל התחייבות ,תנאי או פיצוי
כלשהו.
 PayMeאף רשאית שלא להסכים לרישום המשתמש לאתר אם הוא תחשוד מכל סיבה שהיא כי הוא עלול
להפר סעיף זה ,זאת ללא חובת ההוכחה ועפ"י שיקול דעתה בלבד.
בהמשך לאמור לעיל ,המשתמש מתחייב לפטור את  PayMeבאופן סופי ,מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי
לכל נזק ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא ,שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,לאתר ו/או למשתמשים אחרים באתר.

 .5עמלות בגין שירות PayMe
 PayMe .1תיגבה עמלה בלתי חוזרת בגין העסקאות שהינך מבצע באמצעות האתר )להלן" :העמלה"(.
תעריפי העמלות שייגבו ממך ,יהיו בהתאם לתעריפים המצוינים באתר לסוג החשבון שלך ביום גביית
התשלום מהקונה.
 PayMe .2שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעצמה ועפ"י שיקול דעתה בלבד את תעריפי העמלות
המופיעים באתר ,וזאת ללא כל הודעה מפורשת ו/או הודעה מראש על כך למשתמש .תעריפי העמלות
המעודכנים והנכונים יהיו אלו המופיעים באתר בלבד.
 .3הינך מאשר בזאת ל PayMeלחייב את חשבונך באתר ולגבות ממך כל סוג של תשלום ו/או עמלה
באופן אוטומטי וללא כל צורך באישורך ,בגין כל שירות ו/או מוצר באתר שבחרת להשתמש בו ,ואשר
צוין במפורשות ובבירור כי הוא כרוך התשלום.

 .6הגבלות שימוש באתר פאיימי ,במערכת ובתוכנם
הנך רשאי לגשת לתכני אתר פאיימי ולהשתמש במערכת )כפי שהוגדרו לעיל( בכפוף לעמידתך בתנאי הסכם
זה .בכפוף לכל חוק רלוונטי) :א( אינך רשאי להעתיק ,להפיץ או לשנות כל חלק של אתר פאיימי או המערכת
ללא הסכמה מראש ובכתב; )ב( אינך רשאי להעתיק ,להעמיד לרשות הציבור ,לשכפל ,להפיץ ,לשווק ,למסור
לציבור ,לעבד ,לערוך ,לתרגם ,להשתמש לצורך פרסום ו/או להשתמש באתר פאיימי ו/או במערכת או בכל חלק
מהם ,בכל דרך נוספת; )ג( אינך רשאי לשבש פעילות השרתים או רשתות המחוברות למערכת ו/או לאתר
פאיימי; )ד( אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא ,לרבות יישומי מחשב ובכללם )אך לא רק(
תוכנות מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך
אתר פאיימי או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאינה אתר פאיימי ,ובכלל זה ,אין ליצור ואין להשתמש
באמצעים כאמור לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר פאיימי; )ה( אין להשתמש באמצעי
התקשורת הקיימים באתר פאיימי או במערכת לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי; )ו( אין
להשתמש באתר פאיימי או במערכת למטרות הונאה או הטעיה; )ז( אין לחבל ,לעקוף או לפגוע בצורה כלשהי
באמצעי אבטחה של אתר פאיימי או המערכת או באמצעים המונעים העתקה או שימוש בתכניהם.

 .7ביטולי עסקאות ,בירורים ,הכחשות עסקה וחילוקי דעות
.1

.2
.3

.4

במידה וקונה ביצע תשלום בגין מוצר/שירות כלשהו באמצעות האתר ,אך לא קיבל לידיו את
המוצר/שירות אותו רכש מכל סיבה שהיא ,ייפנה הקונה ישירות למוכר המוצר/השירות לשם בירור
ולשם פיתרון הבעיה .היה והמשתמש יסרב לספק לקונה את המוצר/שירות בהתאם לתנאים ולכללים
שצוינו בעת ביצוע הרכישה או להחזיר לו את כספו ששולם בגין המוצר/שירות האמור ,עד  14ימים
מיום ביצוע הרכישה ו/או הפניה של הקונה למשתמש ו/או ) PayMeהמאוחר מביניהם( ,מודגש ומובהר
בזאת למשתמש כי רשאי הקונה לבטל את הרכישה שביצע מהמשתמש )באמצעות  PayMeו/או ספק
כרטיס האשראי שלו( ,דבר שיגרום לזיכוי הקונה ולקיזוז הסכום האמור מחשבונו של המשתמש באתר.
בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם PayMe ,לא יפצה ו/או יזכה את המשתמש בכל צורה שהיא
בגין קיזוז סכום כלשהו מחשבונו באתר.
בכל תרחיש של בירור פרטים/תקלה/אי אספקה מכל סיבה שהיא של שירות/מוצר שנרכש באמצעות
 ,PayMeייטפל המשתמש בעניין ישירות עם הקונה אשר ביצע ממנו את המכירה ,וכן מוסכם כי
האחריות המלאה והבלעדית לפיתרון העניין היא של המשתמש בלבד.
מודגש בזאת כי והיה וייווצר מצב בו קיימת מחלוקת או אי הבנה כלשהי בין  PayMeלמשתמש ,בנוגע
לפירוט התשלומים שבוצעו אצלו באמצעות שירותי האתר ,כל המידע והנתונים המופיעים באתר
ובמחשבי  ,PayMeהם אלו שייקבעו ויכריעו.

.5

.6

.7
.8
.9

.10

 PayMeמאפשרת לך לצפות בפרטי כל התשלומים שהועברו אליך באמצעות האתר באמצעות
חשבונך באתר .בכל בירור בנושא פרטי התשלומים שבוצעו לזכותך ,תוכל לקבל את המידע הדרוש
שלך לגבי כל תשלום בדף זה.
במידה ויבטל הקונה תשלומים כלשהם לחברת האשראי שלו בגין תשלום שביצע באמצעות PayMe
באתרו/עסקו של המשתמש ,וחברת האשראי תיפרע בגין תשלומים אלה ל – PayMeתיהיהPayMe
זכאית לקזז סכומים אלה ,בצירוף הוצאות ,מחשבונו של המשתמש באתר .היה ולא עמד לזכות חשבון
המשתמש באתר סכום מספיק לכיסוי סכום ביטול התשלום האמור ,רשאית  PayMeלחייב את חשבונו
של המשתמש באתר בחודשים הקלנדאריים הבאים ,עד לקיזוז הסכום המלא מחשבונו .מובהר בזאת
כי סכום העמלה שגבתה  PayMeמהמשתמש בגין עסקה שבוטלה ,לא יוחזר.
המשתמש )או מי מטעמו( פוטר בזאת את ,PayMeעובדיו ,מנהליו ובעלי מניותיו מכל תביעה ו/או
טענה בנוגע ל כל קיזוז ו/או דרישת חוב כאמור בסעיף  2.5א.
 PayMeתהיה רשאית לבטל תשלומים שבוצעו לטובת המשתמש ,עד  180יום קדימה ,מיום ביצוע
התשלום בפועל ,זאת עפ"י חוק כרטיסי חיוב במדינת ישראל.
בתרחיש בו הקונה ידרוש לבטל תשלום כלשהו לזכות המשתמש ,ביטול התשלום יתבצע בהתאם
לכללים ,נהלים והתנאים המפורטים בהסכמים שנחתמו בין ספק כרטיס האשראי והקונה ובין ספק
כרטיס האשראי ל.PayMe
היה וידרוש המשתמש את סגירת חשבונו באתר ,אך  PayMeקיבלה דרישה להחזר תשלום מקונה
כלשהו ,רשאית  PayMeלהשהות ו/או לבטל את סגירת חשבונו של המשתמש ,עד לגביית הכספים
האמורים מהמשתמש.

 .8קניין רוחני
תוכן אתר פאיימי והמערכת מכילים )כולל ובלי להגביל( :טקסט ,מסמכים ,תיאורים ,מוצרים ,טכנולוגיה ,תוכנה,
איורים ,תמונות ,צלילים ,קטעי וידאו ,שמות מתחם ,סימני מסחר ,סמלילים ) (logoוסימני שירות )להלן יחדיו 
"התוכן"( .התוכן הינו של פאיימי ו/או של בעלי רישיון מטעמה ומוגן על ידי חוקי פטנטים ,סימני מסחר ו/או כל
חקיקה ו/או אמנות רלוונטיות מתחום הקניין הרוחני .פאיימי שומרת לעצמה ,באופן בלעדי ,כל זכות אשר אינה
ניתנת במפורש באתר פאיימי ,במערכת ובתוכן .הנך מאשר כי הובהר לך מפורשות ,כי אתר פאיימי ,המערכת
והתוכן מוצעים לך כפי שהם " ,"AS ISלשימושך הפרטי בלבד ואסורים בשימוש ,שינוי ,העתקה ,הפצה,
העברה ,שידור ,הצגה ,מכירה ורישוי מבלי קבלת אישור מראש ובכתב מפאיימי .אם הנך מוריד או מעתיק את
התוכן )כפי שהוגדר לעיל( לשימושך הפרטי ,הנך נדרש לשמור ולהשאיר כל הצהרות בנוגע לזכויות יוצרים
הנמצאות בתוכן .פאיימי PayMe ,וסמליל ) (logoשל פאיימי או  ,PayMeהנם קניין רוחני מוגן של פאיימי או
גופים הקשורים לפאיימי.

 .9אבטחת מידע
.1

הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" " ,תולעים" או כל חומר
אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר ,וכן להפר כל חוק ו/או
תקנה אגב השימוש בשירות ,לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע ,אינטרנט ו/או
תוכנה במדינת ישראל .

.2

.3

הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור
אחריה אחריות פלילית או אזרחית PayMe .רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל
ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" )ספאם( ,דואר בשרשרת ,מסרים
המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.

 .10הגבלת אחריות
אשר על כן ,פאיימי אינה נושאת בכל אחריות ואינה נותנת אף מצג או הצהרה בנוגע לכל מוצר אשר נרכש
באמצעות המערכת ,לרבות בנוגע לפונקציונליות והתאמת המוצר למטרה לשמה הוא נרכש ,תקינותו ,מאפייניו,
יעילותו או התאמתו למצגים או הצהרות כלשהם שניתנו לגביו )אם ניתנו( על ידי המוכר לקונה .המוכר נושא
באחריות המלאה והבלעדית בקשר למכירת מוצרים באמצעות שימוש במערכת.

.1

.2
.3
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.5

.6

.7

פאיימי תפעל כמיטב יכולתה מנת להעביר את התוכן בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ,ואולם פאיימי
אינה אחראית לכך כי התוכן אשר מועבר באמצעות אתר פאיימי או המערכת הינו נכון ,מדויק ,שלם,
מועדכן וללא טעויות .פאיימי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכן או חלקו בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי וללא הצורך במתן כל התראה מראש או בדיעבד .הנך נושא באחריות המלאה
והבלעדית לשימוש בתוכן או בכל חלק ממנו.
פאיימי אינה אחראית ואינה נותנת כל מצג או התחייבות כי אתר פאיימי והמערכת יפעלו ללא הפרעה,
כי תקלות בהם יתוקנו ,וכי הם יהיו ללא וירוסים ,באגים ) (bugsוכד'.
פאיימי שומרת לעצמה את הזכות ,להשהות ,להפסיק ,לשנות ,להסיר או להוסיף לאתר פאיימי ו/או
למערכת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן כל התראה ופאיימי לא תהיה אחראית
בשום צורה שהיא להפסד אשר נגרם לך כתוצאה מהחלטה כאמור של פאיימי.
פאיימי אינה מאשרת ,מתחייבת או נותנת מצג כשלהו בקשר עם כל תוכן של צד ג' אשר מופיע או
מפורסם באמצעות אתר פאיימי או המערכת.
בכל מקרה ,פאיימי או גופים הקשורים אליה לא תחשבנה אחראיות )לרבות במקרה של רשלנות( בגין
כל הפסד ,נזק ו/או הוצאה עקיפים ,תוצאתיים או מיוחדים ,לרבות מניעת רווח ו/או אובדן מוניטין אשר
עלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר פאיימי ו/או במערכת ,אפילו אם פאיימי או גופים הקשורים
אליה היו מודעים לאפשרות קיום נזקים אלו.
למען הסר ספק ,מובהר כי פאיימי ,אתר מרמלדה והחברה הסולקת ,אינם צד לעסקת היסוד
המתבצעת בין המוכר לקונה .ובכל הנוגע לעסקת היסוד )לרבות לעניין מצגים שהוצגו על ידי הצדדים,
טיב המוצרים ,אספקתם וכיו"ב( ,יחולו דיני החוזים והדין הכללי ולא תשמע כל טענה כלפי פאיימי ,אתר
מרמלדה או החברה הסולקת בקשר לעסקת היסוד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות המצטברת של פאיימי בקשר עם הסכם זה )לרבות במקרה
של רשלנות או תחת כל עילה משפטית אחרת( תהיה מוגבלת לסך העמלה אשר שולמה על ידי
המוכר לפאיימי בגין מכירת המוצר נשוא הנזק .הנך מסכים במפורש כי אחריות פאיימי מוגבלת
עד למועד העברת הסכום לחשבון הבנק של המשתמש במערכת פאיימי לצורך סליקת תשלומים
באשראי.

 .11גילוי מותר

פאיימי תהיה רשאית לגלות לחברה הסולקת וכן לרשויות המוסמכות ,ספקי שירותים מקוונים אחרים ,בנקים,
חברות אשראי ,ספקיות תשלומים אלקטרונים או כל מוסד פיננסי אחר את זהותך ולהודיע להם בדבר כל
פעילות החשודה כאי חוקית או בלתי נאותה והנך מתחייב לשתף פעולה בצורה מלאה עם חקירת התנהגות
זאת.

 .12קישורים ) (linksלצדדים שלישיים
המערכת ואתר פאיימי עשויים להכיל קישורים לאתרי צד ג' ו/או ליישומים לטלפונים ניידים אשר לא נמצאים
בבעלות ,לא נשלטים ואינם קשורים לפאיימי .פאיימי לא תישא באחריות בקשר עם תוכן ,מדיניות הגנת
הפרטיות או נהלים של כל אתרי צד ג' או יישומים לטלפונים ניידים .אתה משחרר בזאת מפורשות את פאיימי
מכל אחריות הנובעות משימושך באתרי צד ג' וביישומים לטלפונים ניידים .לפיכך ,אנו מעודדים אותך לקרוא
בעיון תנאי שימוש כפי שמופיעים באתר של כל צד ג' או של כל יישום לטלפון נייד.

 .13מיסוי
.1
.2
.3

כל האחריות ,עפ"י חוקי המס בישראל ,על דיווח הכנסותיך באמצעות שירותי האתר היא באחריותך
בלבד.
 PayMeתספק לך חשבונית מס בגין העמלות שנגבו ממך בגין השימוש .חשבונית המס הנ"ל תועבר
לכתובת הדוא"ל שלך המופיעה בפרטי החשבון הפרטי שלך באתר.
 PayMeאינה אחראית להעביר לרשויות המס בישראל כל מידע הנוגע לפעילות העסקית/כלכלית שלך.

 .14התחייבויות ואחריות
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המשתמש מתחייב בזאת לספק באופן תקין ואמין כל מוצר ו/או שירות אותו הוא מוכר באמצעות
שירותי האתר ,בהתאם לפרסומים ולמידע המופיעים באתר/דפי האינטרנט המופיעים אצלו ,לפרסומים
ולמידע הניתן על המוצר/שירות בעת הקניה ובכפוף לתנאי השימוש המופיעים באותו אתר ממנו
מבוצעת הקניה.
הנך מסכים ומתחייב לפעול בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים ,לרבות
בהקשר של זכויות יוצרים וקניין רוחני וחוקי פרטיות.
הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל המעשים או מחדלים שלך או של מי מטעמך בהקשר של
השימוש באתר פאיימי ובמערכת ובקבלת השירותים.
אינך רשאי להעביר לצד שלישי כלשהו את זכויותיך ו/או חובותיך לפי הסכם זה למעט אם קיבלת
הסכמתנו בכתב ומראש לכך .הסכמה זו תהיה כפופה לשיקול דעתנו הבלעדי.
הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לאספקה ותחזוקה של כל ציוד מחשבים ,תקשורת וגישה
מקוונת הנדרשים לך על מנת לקבל גישה לאתר פאיימי .פאיימי לא תישא באחריות לכל הפסד אשר
נגרם לך על ידי כל ספק שירותים מקוון אשר השתמשת בו על מנת לגשת לאתר.
אתה תישא באופן מלא ובלעדי בתשלום כל המסים ,עמלות והוצאות אחרות הקשורות לרכישה או
מכירה )לפי העניין( של מוצרי יד שניה באתר מרמלדה באמצעות שימוש במערכת וקבלת השירותים
תחת הסכם זה.
אתה תשפה ותפטור מאחריות לפי דרישה ,את פאיימי ואת הדירקטורים ,נושאי המשרה ,עובדים ונותני
השירותים שלה מפני כל תביעה ,טענה ,קנס ,נזק ,הוצאה ,התחייבות ,אחריות ,הפסד או פסק דין,
לרבות הוצאות משפטיות סבירות ,שעלולות להיגרם למי מהם כתוצאה מ :א( שימוש על ידך או מישהו
מטעמך באתר פאיימי או במערכת; ב( הפרה על ידך של איזו מהוראות הסכם זה.

.8

במהלך השימוש במערכת ובאתר פאיימי תידרש לספק פרטי זיהוי נכונים ואמיתיים לרבות )על פי
העניין( מספר תעודה מזהה ,פרטי חשבון בנק ופרטי כרטיס אשראי .אתה תישא באחריות מלאה
ובלעדית בהתאם לכל דין ככל שלא תפעל כך ועלולים להינקט נגדך צעדים משפטיים.

 .15חלות חוקית ומקום שיפוט
השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל .כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה
ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר
תל אביב במדינת ישראל ,לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות
או חוק בינלאומי.

 .16שונות
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פאיימי רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסרב או להשעות מתן גישה לאתר פאיימי או למערכת
לכל אדם או חברה.
במידה וייקבע כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה אינה חוקית או אינה ניתנת לאכיפה ,לא יפגע הדבר
בתקפן של הוראות אחרות בהסכם זה.
כל ויתור של פאיימי בגין כל הפרה של תנאים אלה )לרבות אי דרישה לקיום התחייבות כלשהי בהסכם
זה( לא ייחשב כוויתור ,הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים
אותה התחייבות או כל התחייבות תחת הסכם זה.
אתה יודע כי האחריות בגין השירותים של פאיימי והעברת הסכום המועבר למוכר חלה על פאיימי וכי
ישראכרט אינה צד להסכם בין פאיימי למוכר .הוראת סעיף זה הינה בגדר 'חוזה לטובת אדם שלישי',
כמשמעו בחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג   ,1973וישראכרט תחשב ,לצורך האמור בסעיף זה
כ'אדם שלישי'.
פאיימי שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת .בכל מקרה של שינוי ההסכם,
תודיע פאיימי על כך באמצעות פרסום תנאי שימוש מעודכנים באתר פאיימי .כל שינוי ייכנס לתוקף תוך
 10ימים מיום פרסום כאמור ,ושימוש על ידך באתר פאיימי ובמערכת לאחר פרסום כאמור יעיד כי
קיבלת על עצמך את התנאים המתוקנים .פאיימי לא תישא באחריות לכל הפסד אשר נגרם לך כתוצאה
משינויים אלה ולא תהיה לך טענות ו/או תביעות כלפי פאיימי בהקשר זה.
אם יש לך שאלות כלשהו בנוגע לתנאי הסכם זה ו/או השירותים ו/או המערכת ,שלח אלינו אימייל ל
 info@PayMeService.comונשתדל לענות לך בתוך זמן סביר.

הסכם זה מעודכן לתאריך  15לינואר.2015 ,

