נספח ג'
הסכם התקשרות  -תנאים כלליים לאספקת שירותים
חברת קרדיט גארד בע"מ ח.פ"( 512656125 .החברה")
תחולה ,השירותים
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 .1.1מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מכל הצעת שירות ,הצעת מחיר ו /או מסמך אחר המתאר
הצעה לשירותים של החברה לרבות טופס הזמנת שירות המופק על ידי החברה (יחדיו לרבות
נספחיהם" :הצעה") למקבל שירותים ("לקוח") .השירותים המצוינים במפורט ומתומחרים
בהצעה ,מכונים להלן "השירותים" .מסמך זה ייכנס לתוקף ויהווה הסכם מחייב בין החברה לבין
הלקוח עם הסכמת הצדדים על פרטי ההצעה וחתימת הלקוח .הוראות ההצעה יחד עם הוראות
מסמך על נספחיו זה יכונו להלן "ההסכם".
 .1.2החברה תספק את השירותים ללקוח על פי התנאים המפורטים בהסכם.
 .1.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג ,להחליף ולשנות את השירותים על פי שיקול
דעתה ,ובלבד שלא ייפגע מהותית טיב השירותים.
אספקת השירותים
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 .2.1מועד תחילת אספקת השירותים הינו כמפורט בהצעה.
 .2.2מובהר כי עמידה בזמנים הקבועים לאספקת השירותים מותנית בהמצאה במועד של כל
הנתונים הנדרשים מאת הלקוח והימצאות התשתיות המתאימות בהתאם להנחיות החברה כפי
שיינתנו מעת לעת.
 .2.3במידה והלקוח לא העמיד את כל התשתיות הדרושות מסיבה הנעוצה בלקוח ו /או לא ניתן
להתחיל את אספקת השירותים במועד האמור בשל נסיבות שאינן בשליטת החברה ,יידחה מועד
אספקת השירותים בהתאם ,לא יחשב הדבר כהפרת ההסכם על ידי החברה והלקוח לא יהיה
זכאי לכל פיצוי בשל כך.
 .2.4הלקוח מאשר לחברה להשתמש בשם ובסמליל של הלקוח לצורכי שיווק לרבות אך לא רק
באתר האינטרנט ומצגות החברה .ה חברה מתחייבת לא להשתמש לרעה בשם או בסמליל של
הלקוח.
מחירים ותשלום
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 .3.1בגין השירותים הלקוח מתחייב לשלם לחברה את הסכומים הנקובים בהצעה ,בתנאים
ובמועדים הנקובים בה.
 .3.2אלא אם כן פורט אחרת בהצעה )1( :חיוב בגין מוצריי חומרה או תוכנה ייעשה במועד
ההספקה )2( ,חיוב בגין שעות עבודה ייעשה בתום כל חודש ,ו )3(-תנאי התשלום הינם שוטף
 20+מיום הוצאת החשבונית.
 .3.3התשלום עבור השירות ייגבה באמצעות הוראת קבע בנקאית או דרך חיוב חודשי בכרטיס
אשראי.
 .3.4במידה ויחסם או יבוטל אמצעי התשלום ,שומרת לעצמה החברה את הזכות להפסיק את
השירותים באופן חד צדדי וזאת לאחר הודעה מוקדמת סבירה .חידוש השירות מותנה בהסדרת
אמצעי תשלום כפי שמופיע מעלה.
 .3.5כל סכום שלא ישולם לחברה במועדו יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה בשיעור המרבי
המותר על פי דין מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.
 .3.6חיוב עבור הקמת הלקוח במערכות החברה יחול עם חתימת ההצעה ו/או ההסכם .בכל
מקרה לא יחול החזר עבור עלויות אלה.
 .3.7החברה רשאית לעדכן את המחירים בכל עת בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
 .3.8לחברה הזכות להעלאת תעריפי השירות מידי שנה על פי שיקול דעתה ,זאת לאחר מתן
הודעה בדבר העלאת תעריפים מראש של  30יום ובכתב.
 .3.9מחיר המחירון יצוין בהצעה .זמן נסיעה יחשב כזמן עבודה .שעות עבודה מעבר לשעות
העבודה הרגילות (ימי חול בין  0830ל 1730 -ולמעט ימי שבתון ,חגים וערבי חג) תחויבנה לפי
 %150ממחיר החברה לשעת עבודה (ימי חול) ו %200 -ממחיר החברה לשעת עבודה (ימים
שאינם ימי חול).
משך ההסכם ,ביטול והקפאה
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 .4.1הסכם זה תחילתו ביום החתימה עליו ו/או על ההצעה (וזאת מבלי לגרוע ממועד תחילת
השירותים) ,והוא יעמוד בתוקפו למשך התקופה הקבועה בהצעה (ככל הנוגע לשירותים המסוימים
המפורטים בהצעה) .במידה ולא נקבעה תקופה בהצעה ,ההסכם יעמוד בתוקפו למשך שנה מיום
תחילת השירותים ויתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,אלא אם כן יבוא לידי
סיום בהתאם להוראות סעיף זה.
 .4.2החברה רשאית לבטל את ההתקשרות ולהפסיק את אספקת השירותים ללקוח באופן מידי,
או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח ,בכל מקרה בו הפר הלקוח את ההסכם הפרה
יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך  15יום ממועד הודעת החברה בדבר ההפרה .ההפרות הבאות,
בין היתר ,יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם עלי ידי הלקוח :אי תשלום התמורה במלואה ובמועד,
הפרה של חובת סודיות ,אי עמודה בכללי  PCI-DSSועמידה בדרישות מערכת.
 .4.3הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות בכל מקרה בו הפרה החברה את ההסכם הפרה
יסודית ,ולא תיקנה את ההפרה תוך  15יום ממועד הודעת הלקוח בדבר ההפרה.
 .4.4בנוסף ,תעמוד לחברה וללקוח ,בכל עת ,הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות,
מכל סיבה שהיא ,בהודעה בכתב  30יום מראש ומבלי שהדבר יהווה הפרה של הסכם זה ו/או
יזכה את הצד השני בפיצוי כלשהו ,בכפוף לסעיף  4.7להלן.
 .4.5הקפאה  -במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו ,הפשרת חשבונו תהיה כרוכה בתשלום
סביר כמקובל בחברה באותה עת.
 .4.6ככל שרלבנטי  -מסוף יצור אשר לא יופעל במשך שלושה חודשים ,ייסגר .הקמתו המחודשת
תחויב בעלות הקמה חד פעמית בסכום סביר כמקובל בחברה באותה עת.
 .4.7עם סיום ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח מכל סיבה שהיא )1( :גישת הלקוח לשירותים
תסתיים; ( )2הלקוח ישלם לחברה את מלא התשלומים שנצברו לזכות החברה עד למועד סיום
ההתקשרות .למען הסר ספק ,מקום בו הלקוח משלם בתשלומים בגין מוצר או שירות או מקום בו
התחייב הלקוח לתקופת מינימום ו /או סכום מינימום יעמדו כל חיובי הלקוח העתידיים לתשלום
מידי במועד סיום ההתקשרות; ( )3הלקוח יחזיר את כל הציוד שניתן לו על ידי החברה ,ככל שניתן
לו .במידה והלקוח הפקיד בידי החברה פיקדון כנגד הציוד ,יוחזר הפיקדון ללקוח ,ובלבד שהציוד
הוחזר ללקוח במצב תקין ,כפי שנמסר על ידיד החברה (למעט בלאי סביר בלבד); ( )4האמור
בסעיף  6.6להלן יחול בכפוף לתנאיו; ( )5סעיפים  9 ,8 ,7 ,6ו 10-ימשיכו להיות בתוקפם גם
לאחר סיום החוזה.
אחריות בגין אספקת השירותים
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 .5.1החברה מתחייבת כי תספק את השירותים כמתואר בהצעה ובהתאם להוראות הסכם זה.
 .5.2במידה וההצעה אינה כוללת תמיכה או שירות – מתן תמיכה ושירות כפופים להסכמה
נפרדת ותשלום נוסף ובכפוף לתנאים שיוסכמו.
 .5.3החברה מחויבת לשמירת נתונים ברמת שמירה המקובלת בתחום ,כמתחייב מתקן
 PCI:DSSכמפוקח ע"י  QSAחיצוני המאושר ע"י ארגון ה.PCI-
 .5.4נתוני תעבורת התקשורת הקשורים ללקוח שיישמרו בידי החברה הם רכוש הלקוח והחברה

לא תעשה בהם כל שימוש שלא לצרכי הסכם זה .ללקוח שמורה הזכות לבקש מאת החברה בכל
עת לקבל לידיו את הנתונים או להעבירם לידי צד ג' .החברה מתחייבת להעביר הנתונים כמבוקש
בתוך  5ימי עסקים מקבלת כל הפרטים הדרושים לשם כך ובכפוף לקיום שיתוף פעולה כנדרש
מאת מקבל המידע ועמידתו בתקן  .PCI:DSSלחברה שמור שיקול דעת לחייב את הלקוח בסכום
סביר בעבור שירות זה.
 .5.5מובהר בזאת והלקוח יודע שהחברה מחויבת לשמור נתוני עסקאות בכרטיסים למשך
שנתיים בלב ד וכי לאחר המועד האמור תהיה רשאית החברה למחוק נתונים אלה משרתי החברה
ללא חובה או חבות כלשהי.
 .5.6הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה להם
מסופקים במצבם כמות שהם ( )as isובלי כל התחייבות לכך שהשירותים אכן יתאימו לצורכי
הלקוח.
 .5.7החברה לא תישא באחריות על כשלים שהתרחשו כתוצאה מכשלי שירות של חברות וסולקי
כרטיסי אשראי ,ספקיות התקשורת ,המערכת הבנקאית ,בנקים ו/או צדדים שלישיים אחרים.
 .5.8החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שארע בגין פגיעה באבטחת נתונים ,כל עוד עמדה
החברה בתקן אבטחת הנתונים כמפוקח ע"י חברות כרטיסי האשראי והמתעדכן מעת לעת
).)PCI:DSS
 .5.9ככל שההצעה כוללת מוצרי או שירותי צד ג' (לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור מודול
הפקת חשבוניות) ("שירותי צד ג'") .מובהר ומוסכם כי האחריות (לרבות בנוגע לטיבם ,זמינותם
וכיוצא באלה) ,התמיכה והשירות בגין שירותי צד ג' ,הינם באחריותו הבלעדית של צד הג'
הרלבנטי ,ובכפוף לתנאים החלים ביחס לאותם שירותי צד ג' .החברה איננה אחראית לשירותי צד
ג' ואינה נותנת כל מצג ו/או התחייבות בגינם.
סודיות
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 .6.1מידע סודי .במהלך מתן השירותים על ידי החברה ללקוח ,כל אחד מהצדדים להסכם זה
עשוי להיחשף למידע סודי של הצד השני .צד המוסר מידע סודי (כמוגדר להלן) ייקרא בסעיף 6
להלן "מוסר המידע" ואילו הצד המקבל מידע סודי ייקרא בסעיף  6להלן "מקבל המידע" .מידע
סודי כולל מידע אודות הצדדים ,נכסיהם ,עובדיהם ,תכניות שיווק ומסחור ,לקוחות ,סודות
מסחריים ,מידע אודות מחקר ופיתוח ,תוצאות ותוצרי השירותים ,דו"חות ,שיטות ,תהליכים ,מידע
וידע ,שיפורים ,המצאות ,טכנולוגיות ,רעיונות ,תכניות ,נתונים ,מחירים ,תוכנה ,מכשור ,טכניקות,
דוגמאות ומוצרים (קיימים או מתוכננים) וכן מידע פרטי של צדדים שלישיים .מידע כזה ,בין אם
הוא מתועד בכתב או שנמסר בעל פה או באמצעות שימוש במדיה מגנטית או בתקשורת מחשבים,
ובכלל זה מידע כאמור שהתקבל מצד ג' ,יחשב ויוגדר להלן כ"מידע סודי" .מידע סודי אינו כולל:
(א) מידע אשר מצוי בידיעת הציבור (בכפוף לכך כי המידע האמור לא הגיע לידיעת הציבור כתוצאה
מהפרת הוראות הסכם זה); (ב) מידע אשר מקבל המידע יכול להוכיח בראיה בכתב ,כי קיבל מצד
שלישי (בתנאי שמידע כאמור זה לא הושג על ידי הצד השלישי ,במישרין או בעקיפין ,תוך הפרת
חובת סודיות); ו( -ג) מידע אשר לגביו יוכיח מקבל המידע ,בראיה בכתב ,כי היה מצוי בידיעתו
במועד חתימת הסכם זה ,ולא הגיע לידיו תוך הפרת חובת סודיות.
 .6.2חובת הסודיות .הלקוח והחברה מתחייבים לשמור את כל המידע הסודי שיגיע לידיהם עקב
או בקשר עם הסכם זה ,ובכלל זה תנאי הסכם זה ,בסודיות ,ולא לגלותם ,כולם או מקצתם ,לצד
שלישי כלשהו ,אלא בהסכמה מפורשת של אותו הצד.
 .6.3למרות האמור לעיל )1( :החברה רשאית להעביר מידע למערכת הרגולטורית כמו גם
למשתתפים במערכת הבנקאית /פיננסית ככל שמידע זה דרוש לצורך אספקת השירותים (לדוג',
שירותי סליקה); ו )2( -מקבל המידע רשאי לגלות את המידע הסודי של מוסר המידע למי מעובדיו
(ובמקרה של החברה – לעובדי חברות קשורות* ,קבלני המשנה שלו וספקי השירות שלו ,או
צדדים מתקשרים נוספים (כגון 'שבא' וחברות כרטיסי האשראי) (להלן" ,צדדים קשורים" וביחד
"צד קשור") ,ובלבד ש (א) אותו צד קשור צריך לדעת את המידע הסודי במסגרת תפקידם ,לצורך
הגשמת מטרתו של הסכם זה; (ב) אותו צד קשור כפוף להתחייבות חוקית או חוזית המכילה
התחייבויות לשמירה על סודיות שאינן פחותות בחומרתן והיקפן מהתחייבויות הסודיות הכלולות
בהסכם זה; ו (ג) המידע הסודי שהצד המקבל יעביר לצד הקשור יוגבל אך ורק לפריטי המידע
שאותם הכרחי שהצד הקשור יקבל על מנת להגשים את תכליתו של ההסכם תוך פגיעה
מינימאלית בסודיות המידע הסודי.
 .6.4על מנת להגן ולשמור על סודיות המידע ,מתחייבים הצדדים לנקוט באמצעים שאינם
פחותים מאלה שבהם משתמש כל צד לשמירה והגנה על סודיות המידע שלו עצמו ,ובכל מקרה
אמצעים שהינם לכל הפחות סבירים לשם הגנה ושמירה על סודיות המידע.
 .6.5האמור בהסכם זה לא יחשב כמעניק זכות כלשהי למקבל המידע במידע הסודי ,כמחייב את
מוסר המידע להתקשר בהתקשרות כלשהי ,או להציע למכירה כל שירות או מוצר ,כמחייב את
מוסר המידע לספק למקבל המידע כל מידע סודי או כיוצר מצג לפיו המידע הסודי ,כולו או חלקו,
הינו שלם ,מדויק ,או נכון בכל היבט.
 .6.6זמן סביר לאחר קבלת הודעה ממוסר המידע המורה למקבל המידע לעשות כן ,מקבל
המידע  -בכפוף לכללים רגולטוריים ,בנקאיים וחשבונאיים  -יעביר את המידע (בין אם בעותק
קשיח ,על גבי דיסק או כל אמצעי או מדיה אחרת) וכל עותקיו לחזקתו של מוסר המידע ,ואם אין
באפשרותו לעשות כן ,ישמיד כל עותק של המידע הסודי ,לרבות עותק אלקטרוני ,ויספק למוסר
המידע אישור רשמי בכתב.
 .6.7הוראות סעיף  6יוסיפו לחול גם לאחר תום תקופת החוזה ,ללא קשר לסיבת סיום ההסכם.
קניין רוחני
.7
 .7.1הקניין הרוחני הגלום בשירותים (לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור במוצרים ובמסמכים
המסופקים במסגרתם) שייך לחברה ,ואין בהסכם זה כדי להקנות ללקוח או לצד שלישי אחר
כלשהו כל זכויות בקשר עם הקניין הרוחני של החברה.
 .7.2כל המצאה ,פיתוח ,שיפור ,תוספת ,וכיוצא באלה ,לקניינה הרוחני של החברה ,בין אם נוצר
או פותח על ידי החברה ו/או מי מטעמה ,ובין על ידי אחר ,ובכלל זה ,אם נוצר או פותח עקב עצה,
המלצה או משוב של הלקוח או מי מטעמו (כולם" ,אמצאה") ,שייכים לחברה באופן בלעדי.
 .7.3במידה ועל פי כל דין תיחשב האמצאה כאילו היא בבעלות הלקוח ,הלקוח ממחה בזאת
לחברה כל זכות קניין רוחני בכל אמצ אה כאמור ומתחייב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך,
כפי שיידרש מן החברה באופן סביר על מנת לשכלל את ההמחאה כאמור ו/או לממש ו/או לרשום
בכל מרשם רלוונטי ו /או לעגן באופן כלשהו כל זכות של החברה באמצאה כאמור.
הצהרות והתחייבויות הלקוח
.8
 .8.1הלקוח מצהיר בזאת כי:
הוא הבעלים ו /או בעל רישיון השימוש במערכות וביישומים להם מסופקים השירותים
.8.1.1
והוא רשאי ,בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם ,להתקשר בהסכם זה על פי תנאיו.
הנתונים שמסר לחברה לצורך קבלת השירותים נכונים ומדויקים ,וידוע לו שהשירותים
.8.1.2
מסופקים לו על ידי החברה בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו נכון למועד התקנת השירותים בלבד.
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הלקוח רשאי וקיבל את כל הזכויות הדרושות לשם העברת המידע והפרטים
.8.1.3
המועברים לחברה מעת לעת לצורך אספקת השירותים ,ובכלל זה פרטי אמצעי תשלום ופרטים
מזהים של לקוחותיו של הלקוח .הלקוח עומד בהוראות כל דין ביחס לאגירה ,שמירה ,ניהול
והעברת המידע והנתונים לחברה.
 .8.2הלקוח מתחייב:
להקים את התשתיות הטכניות הדרושות לשם קבלת השירותים ,ולאפשר קישוריות
.8.2.1
בין מערכת המידע שברשותו למערכות החברה.
לעדכן את החברה באופן מידי על כל שינוי ו/או עדכון במערכות ו /או ביישומים
.8.2.2
המופעלים על ידו והעשויים להשפיע על אספקת השירותים.
לדאוג לכל היבטי אבטחת המידע שבאחריותו בהתאם לדרישות חברות האשראי כפי
.8.2.3
שישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת.
לעמוד בכל עת בכל דרישות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי הקשורים עם או
.8.2.4
המהווים תנאי או תשתית לקבלת השירותים תחת הסכם זה.
לאפשר לחברה קבלת כל גישה לצורך אספקת השירותים כמתחייב בהסכם זה
.8.2.5
ובתקנות חברות האשראי שיחולו על החברה או על הלקוח ,ובכלל זה ,במידת הצורך ,גישה
למתקני הלקוח בתאום בזמן סביר מראש עם הלקוח.
לעשות שימוש בשירותים על פי כל דין החל על הסכם זה ושלא לעשות שימוש
.8.2.6
בשירותים א ו לאפשר לאחרים לעשות שימוש בשירותים לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי
כל דין החל על הסכם זה או בניגוד להוראות ההסכם.
הלקוח לא יפרוץ ,ישנה ,יתקן ,יחבל ,יעתיק או יעביר לאחר ,בכל דרך שהיא ,את רכיבי
.8.2.7
התוכנה ו /או החומרה שיימסרו לו לצורך קבלת שירותים ,או ינסה לבצע או יבצע בהם הנדסה
הפוכה.
לא ימכור ,יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי בשירותים ,מעבר לשימושו העצמי ,בין
.8.2.8
בתשלום ובין שלא בתשלום.
לא יבצע כל תיקון ו/או תחזוקה ו /או שינוי בציוד ובתוכנה של החברה וכי כל פעולה
.8.2.9
כזו תבוצע אך ורק על ידי החברה ו/או מי מטעמה .הלקוח יישא בעלות תיקון או החלפה של ציוד
שניזוק בזדון או ברשלנות (על ידי הלקוח או מי מטעמו) ,או עקב שימוש שלא לפי הוראות ההפעלה
שתמסור החברה.
 .8.3הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו האחראי הבלעדי כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי
(א) בקשר עם כל נזק העשוי להיגרם ללקוחותיו בקשר עם מתן שירותים ו/או מוצרים על ידי הלקוח
ללקוחותיו (ב) בקשר עם הפרה על ידי הלקוח של כל דין החל על ההסכם ו/או על שירותי הלקוח
ללקוחותיו (ג) בקשר עם הפרת התחייבויות ומצגי הלקוח בסעיף  8להסכם זה .הלקוח מתחייב כי
במידה ותוגש כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה על בסיס אחת העילות המנויות בסעיפים (א)-
(ג) לעיל ,הלקוח יפצה וישפה את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה
שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה כאמור .הלקוח מצהיר ,כי ידוע לו ,כי התחייבויותיו
בסעיף  8בכלל והתחייבותו לשפות את החברה בפרט ,הם תנאי יסודי להתקשרות זו.
 .8.4באחריות הלקוח לדווח לחברה בהקדם האפשרי במידה והלקוח וממי ממנהליו ,בעלי
המניות או חברי הדירקטוריון או קרוב משפחה בקרבה ראשונה של מי מהנ"ל הינם נושאי משרה
ציבורית.
 .8.5באחריות הלקוח לדווח לחברה בהקדם האפשרי במידה והלקוח הינו בבעלות או שליטה,
אם במישרין ואם בעקיפין ,של מדינה ריבונית ,רשות ממשלתית ,חברה ממשלתית ,מפלגה ,חבר
מפלגה או מועמד פוליטי או של נציג ,נושא משרה או עובד במי מהנ"ל.
 .8.6הלקוח ,אם במישרין ואם בעקיפין ,לא ישלם ,יציע ,יאשר או יבטיח לשלם ,להציע או לאשר
תשלום במזומן או בשווה ערך למי מהמוזכרים בסעיף  8.5לעיל וכל אדם אחר בהנחית המוזכרים
בסעיף  8.5לעיל תוך מטרה או צפייה להשיג או להשפיע באופן שאינו ראוי ,הוגן או חוקי על
החלטה עסקית או כדי להשיג יתרון שאינו ראוי או הוגן ו /או כל התנהגות אחרת היכולה להיחשב
כעברת שוחד על פי חוק.
מגבלת אחריות
.9

 .9.1מוצהר ומוסכם שהחברה משמשת כספק שירותים טכנולוגיים בלבד ואינה מבצעת ו/או
מספקת בעצמה סליקה ,החזקת כספים ,או העברת כספים והיא איננה אחראית בכל אופן שהוא
לכל דבר מעבר לתפעול השירותים הטכנולוגיים המפורטים בהצעה.
 .9.2החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו/או כלפי צד ג' לנזק תוצאתי ו /או עונשי ו/או עקיף
ו/או נלווה ,לרבות בשל אובדן הכנסות ו/או רווחים ו/או פגיעה במוניטין ,שנגרמו עקב או בקשר עם
השימוש בשירותים או אי השימוש בהם ,או למתן כל פיצוי בגין אלה.
 .9.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע
מנסיבות שאינן בשליטתה ,ובכלל זה ,אש ,מלחמה ,שביתה או השבתה ,פעולות חבלה ,הפרעות
קשות לסדר הציבורי ,מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת ,מעשה או מחדל
של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו ,חוקים ,תקנות ,צווים או הוראות ממשלתיות אחרות,
מגבלות צבאיות ו /או ביטחוניות או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה ואשר בשלן אין
באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה על אף מאמצים סבירים.
 .9.4אחריות הכוללת של החברה כלפי הלקוח בגין כלל העילות הנובעות מהסכם זה (חוזית,
נזיקית או אחרת) (להלן" :עילות התביעה") תהיה מוגבלת לסכום מצטבר (להסכם ולתקופה)
השווה לדמי השירות ששילם הלקוח בפועל עבור השירותים שבגינם צמחה עילת הנזק במהלך 3
החודשים שקדמו למועד העילה .סכום ששולם על ידי החברה ללקוח בהתאם לסעיף זה יקוזז
מגובה התקרה כאמור .הגבלה זאת לא תחול במקרה של גרם הנזק במזיד.
 .9.5שיפוי .הלקוח מתחייב לשפות את החברה ,עובדיה ,נושאי משרה ו/או מי מטעמה (יחד:
"המשופים") מיד עם דרישתם הראשונה בכתב ,כנגד כל נזק ,עלות ,הפסד ,והוצאות (לרבות
הוצאות שכ"ט עו"ד סבירות) שיגרמו למי מהמשופים בגין או בקשר עם מצגיו והתחייבויותיו של
הלקוח ,ביצוע הסכם זה על ידי הלקוח ו/או כל תביעה או טענה של צד שלישי כנגד החברה בגין
התקשרות הצדדים כאמור בהסכם זה ,מתן השירותים ללקוח ו/או בגין הפרה של זכויות של צד
שלישי כאמור .הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר סיום ההסכם.
 .10שונות
 .10.1היחסים בין החברה לבין הלקוח הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין .לא מתקיימים בין החברה
ומי מטעמה לבין הלקוח ומי מטעמו יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות.
 .10.2הסכם זה כפוף להוראות הדין החל בישראל (למעט הדינים העוסקים בברירת הדין החל)
ולבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הקשורה בו.
 .10.3בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין ההצעה או כל נספח אחר ,יגברו הוראות ההסכם.
בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק ,יגברו הוראות החוק ,למעט אם החוק
מאפשר התניה על הוראותיו ,ובמקרה כזה יגברו הוראות ההסכם.
 .10.4ההצעה ,וכל יתר הנספחים לה והמסמכים האחרים המוזכרים בהסכם זה הנם חלק בלתי
נפרד ממנו וחתימת הלקוח על ההצעה או על הסכם זה מהווה אישורו בדבר קבלת מסמכים נלווים
אלו והסכמה לתנאים הכלולים בהם .חתימה על ההצעה כמוה כחתימה על הסכם זה.
 .10.5הלקוח אינו רשאי להסב או להמחות לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה או
בקשר עמו.
 .10.6הסכם זה מבטל כל הסכם ,הסכמה ו/או התחייבות קודמת ,בין בעל-פה ובין בכתב ,בין
במפורש ובין מכללא ,בכל הקשור והנוגע לרשות השימוש לפי הסכם זה.
 .10.7החברה עשויה לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת ,במידה ושינוי כזה יחול ,החברה תשלח
הודעה ללקוח וכן תפרסם את תנאי ההסכם המעודכנים באתר החברה .תוקפם של שינויים להסכם
יחול מיום מסירת ההודעה בדבר השינוי ללקוח..
 .10.8זכויותיה של החברה על -פי ההסכם לא תיפגענה עקב מתן ארכה ללקוח ,ושיהוי בתגובה
ו/או אי-תגובה מצד החברה לא ייחשב כוויתור כלשהו.
 .10.9הלקוח מ וותר בזאת על כל זכות עיכבון בציוד של החברה שיהיה ברשות הלקוח.
כתובות הצדדים הן כמצוין בהצעה .כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום בישראל
.10.10
מצד אחד למשנהו לפי הכתובת המפורטת לעיל תחשב כאילו הגיע ליעדה תוך חמישה ימי עסקים
ממועד משלוחה כאמור או מיד עם מסירתה ביד.
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