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 אינטרנט לאתרי מקוונים סליקה שירותי לאספקת הסכם

 מהות השירותים .1

כרטיסי אשראי נתוני עיבוד ים המאפשר  לאתרי אינטרנט,מקוונים סליקה שירותי בזק בינלאומי תספק  1.1

לביצוע  , מאת מנפיקות כרטיסי האשראי,קבלת אישור מיידילשם  ,בזמן אמתהמוזנים לאתרים, 

"(, על פי שירותיםה)להלן: "מתוצרת חברת קסור טכנולוגיות בע"מ  מערכתבאמצעות  ; זאתעסקה

 .שירותים ובהסכם זה להלןהתנאים המפורטים בטופס ההזמנה ל

כפופה למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה, ולתשלום מלוא התמורה  שירותיםאספקת ה 1.1

כל סכום שלא ישולם לבזק  שירותים., בסכומים, במועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לםבגינ

; וזאת מהיום המותר על פי דין, בשיעור המרבי והוצאות גביה פיגורים בינלאומי במועדו ישא ריבית

 .רעון ועד ליום תשלומו בפועלשהיה מיועד לפי

 13, בהודעה בכתב שירותיםבזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את ה 1.1

 ,במידה ניכרת שירותים,של ה תיום מראש ללקוח. במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליו

יום  11, בהודעה בכתב של על רצונו בביטול ההתקשרותלבזק בינלאומי להודיע רשאי הלקוח  יהיה

 מראש.

המפורטים והמסומנים בטופס  שירותיםהתמורה הנקובה בטופס ההזמנה מתייחסת אך ורק ל 1.1

ו/או  שירותיםוהלקוח ישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור הההזמנה עליו חתם הלקוח, 

 .שירותיםו בקשר עם השירותישנעשה שימוש ב אחרים, לרבות שירותי ספק התשתית שירותיםעלות 

 הקמת ואספקת השירותים .2

מצהיר ומאשר שידוע לו והוא הלקוח . כמפורט בטופס ההזמנההינו  יםהשירות תחילת אספקתמועד  1.1

הוא מועד משוער בלבד. מוסכם בזאת מפורשות, כי  יםהשירות תחילת אספקתמסכים שמועד 

בזק כל סיבה שאינה באשמת או בשליטת על ידי שיגרם  יםהשירות אספקתבמקרה ויהיה איחור ב

והדבר לא יחשב  , למועד אחר שיתואם עם הלקוח,בהתאם יםהשירותאספקת , ידחה מועד בינלאומי

 לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך. לקוחוהבזק בינלאומי כהפרת התחייבות מצד 

לתחילת אספקת מיועד יום מהמועד ה 13כי במקרה של איחור העולה על  ,על אף האמור מובהר 1.1

  ללא כל עלות. ,תעמוד ללקוח הזכות לבטל את ההתקשרותשאינו באשמת הלקוח, קוח, השירותים לל

המצאה במועד של כל הנתונים ב לאספקת השירותים מותניםלמניעת ספק מובהר, כי הזמנים  1.1

קת אספ. עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד ועל ידמאת הלקוח, הנדרשים 

 השירותים.

 ביטול .3

לקוח, או לחילופין לעכב ל לספק את השירותיםבזק בינלאומי תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא  1.1

לקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או ל אספקת השירותיםאת 

 ומי.יום מיום קבלת הודעת בזק בינלא 11בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש, תוך 

ההתחייבות הקבועה בטופס בנוסף, תעמוד לבזק בינלאומי )בכל עת( וללקוח )לאחר סיום תקופת  1.1

יום  13( הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב ההזמנה

 מראש.
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 ששולמוסכומים יבטל בשלב כלשהו הזמנתו, מכל סיבה שהיא, מובהר במפורש, כי  לקוחבמקרה שה 1.1

הוו פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר הצדדים י, בשום מקרה, וווחזרעבור השירותים לא י על ידו

כל זאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל  ;הסכימו, כי יפצה על הנזקים שיגרמו לבזק בינלאומי עקב הביטול

יבקש הלקוח את במקרה בו  על פי כל דין.בזק בינלאומי זכות ו/או סעד נוסף העומדים לזכותה של 

ביטול ההתקשרות קודם לתום תקופת ההתחייבות הקבועה בטופס ההזמנה, יחויב הלקוח בתשלום 

 חד פעמי, בשיעור דמי השימוש ליתרת התקופה עד להשלמת תקופת ההתחייבות.

שהתקבלו על ידו טרם מועד  שירותיםאין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מחבותו לשלם עבור  1.1

 הביטול.

 שימוש .4

הלקוח מתחייב כי לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי, בשירותים, מעבר לשימושו, וכן כי לא  1.1

 .לאחר השירותיםמכירת ו/או אספת יפיק רווח, בכל דרך שהיא, מ

בזק בינלאומי, או מי יתוחזקו אך ורק על ידי  , המשמשים לצורך אספקת השירותים,הציוד והתוכנה 1.1

את  ,בכל דרך שהיא ,עביר לאחריעתיק או י ,חבליתקן, י, ישנהפרוץ, ילא הלקוח מחייב, כי  .מטעמה

 רכיבי התוכנה והחומרה שימסרו לו לצורך קבלת השירותים.

 אחריות בגין אספקת השירותים .5

כמתואר בטופס ההזמנה. בכל מקרה בו לא יסופקו  שירותיםכי תספק את ה ,בזק בינלאומי מתחייבת 1.1

, כולם או חלקם, מתחייבת בזק בינלאומי להפעיל שירותיםעיה בכאמור ו/או תהיה ב שירותיםה

מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק, ובזק 

שירותים  םבינלאומי תהיה חייבת לשלם אך ורק, החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין אות

 . בעייתיים

, שירותיםנשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה ל שירותיםידיעתו והסכמתו, כי ההלקוח מצהיר על  1.1

(. בזק בינלאומי מתנערת מפורשות מכל As Available -ו As Is)מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמינים 

מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם 

יות, התאמה למטרה ספציפית. בזק בינלאומי אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל סחירות, מסחר

זכויות יוצרים, ובדבר מידע, חומרים, טובין או באחריות הקשורה בהפרת אחריות שהיא, לרבות 

נשוא הסכם זה  שירותיםכי ה ,והיא אינה מתחייבת שירותיםאחרים שהושגו באמצעות ה שירותים

קוח או יסופקו ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו/או יתאימו לדרישות הל

על  הנשוא הסכם זה נעש שירותיםשהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות, פגמים וטעויות. השימוש ב

הנובע כתוצאה, שיגרם לו אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק 

 .שירותיםהשימוש ב כפועל יוצא ו/או בקשר עם
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בזק בינלאומי ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם בזק בינלאומי, לא ישאו בכל אחריות  1.1

שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, 

אמור, פיצויים בגין הפסד עבודה אקראיים או פיצויים עונשיים )ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות ה

ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל 

; שירותים( השימוש ו/או אי יכולת השימוש ב1הפסד ו/או נזק כספי אחר(, הנובעים ו/או הקשורים ב: )

רכישה עסקאות למכירה ו/או ל( 1; )ירותיםבש התמיכה שירותי( אספקה ו/או העדר אספקה של 1)

( 1; )ו/או תוך שימוש בשירותיםשנרכש או נתקבל באמצעות  שירותקבלה של כל מוצר או לו/או 

לאתרי ( גישה בלתי מורשית 1; )ו/או תוך שימוש בשירותים שנתקבלו באמצעותו/או קבצים הודעות 

בשרתי הלקוח ו/או אבדן ו/או שימוש בלתי המאוחסן באתרי ו/או שינוי המידע לשרתי הלקוח, או ו/

בין אם האמור נובע מנזיקין  - חליפיים שירותים( רכישה של טובין ו/או 6; )מורשה במידע כאמור

)לרבות רשלנות( או מכל תחום משפטי אחר, אף אם ניתנה לבזק בינלאומי הודעה ו/או התראה על 

 נזקים כאמור. 

בינלאומי לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח, בכל מקרה אחריותה הבלעדית של בזק 

 שירותיםששילם הלקוח בפועל עבור ה שירותיםבגין הסכם זה, לא תעלה על סכום מצטבר של דמי ה

 החודשים המידיים שקדמו למועד הדרישה. 11 -ב

ול להיפגע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד שלישי שהוא, העל לקוחה 1.1

, מיד עם את בזק בינלאומיוהוא מתחייב, כי יפצה וישפה  לקוחל יםו/או להינזק בעקבות מתן השירות

דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק 

ל צד שלישי הנובעת דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, של כ

, לנקוט בכל בזק בינלאומיכלפי  לקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הלקוחל יםממתן השירות

 הצעדים לביטול דרישה, כאמור.

, הינו זה בסעיף , כאמורוחובתו לשיפוי בזק בינלאומי ר מאחריותומצהיר, כי ידוע לו, כי הפט לקוחה 1.1

 להתקשרות זו.יסודי תנאי 

 התחייבויות הלקוחוהצהרות  .6

 י:מצהיר ומתחייב בזאת כ לקוחה

כתובות  וביישומים להם מסופקים השירותים, לרבותהוא הבעלים ו/או בעל רשיון השימוש במערכות  6.1

טופס ההזמנה לשירותים, וכי המנויים ב, כתובות הדואר האלקטרוני, השרתים ואתרי האינטרנט IP-ה

 .םהשאין הוא רשאי להשתמש בו/או יישומים ביחס למערכות  יםשירות מזמיןהוא אינו 

ו/או היישומים עבורם מסופקים ביחס למערכות  יםהשירותאת הוא רשאי, על פי כל דין, להזמין  6.1

 .השירותים

 מועדנכון ל בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו, בזק בינלאומי לו על ידי  מסופקים יםידוע לו שהשירות 6.1

, כי יעדכן את בזק בינלאומי, מיידית, על כל שינוי ו/או עדכון הלקוח מתחייב בלבד.התקנת השירותים 

 במערכות ו/או ביישומים המופעלים על ידו והעשויים להשפיע על אספקת השירותים.

הוא מתיר לבזק בינלאומי לעשות כל שימוש, לצורך אספקת השירותים, במידע שיעמיד לרשותה;  6.1

 וכל מידע הקשור בלקוחותיו. לרבות, אך לא רק, בסיסמאות גישה, שמות משתמש

 ודיות ושמירת מידעס .7
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מצהירה ומתחייבת, כי תשמור בסודיות כל מידע, תוצאה, אבחון, דוחות וכיוצא באלה, בזק בינלאומי  1.1

אשר יתקבלו בעקבות מתן השירות וכי אלה לא יועברו לכל צד שלישי שהוא, אלא אם כן תקבל 

לבזק על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שנתן  יהא רשאי, לקוחהרשאה מראש ובכתב. ה לקוחמה

הודעה בכתב, כי מידע, תוצאות, אבחון, דוחות וכיוצא באלה, אשר נתקבלו בעקבות מתן בינלאומי 

 .לשחזרם ניתן יהא שלא , באופןבזק בינלאומיהשירות, יושמדו על ידי 

 

 __________חתימה וחותמת הלקוח: ________  תאריך: ___________


