
 

 

  APPLE PAY השקת תוהטב תקנון

 המותג את הנושאים ישראכרטבכרטיסי  – התומכים בשירותשל אפל  IOS במכשירי  Apple Pay באמצעות ותאעסק ביצוע הטבת תקנון
 "(.הכרטיס: "להלן) מאסטרקארד המותג את ונושאים ישראכרט י"ע המתופעלים הבנקים לקוחות ובכרטיסי מאסטרקארד

 ההטבה .1

 הבאות ותרשתה סניפיב Apple Pay של התשלומים שירות באמצעות רכישה שביצעו( להלן כהגדרתם) זכאים ללקוחות תעניק ישראכרט. 1.1
 :להלן כמפורט ותהטב, שקההה תקופת במהלך"( רכישה עסקת: "להלן) ( שלהן האונליין באתרי ולא)

 

 :ס'מקדונלד רשת .1.1.1

 רשת בסניפי ומעלה ₪ 20 של בסכום כרטיסב Apply Pay עם ובתשלום IOS מכשירי באמצעות ראשונה רכישה עסקת בביצוע
 :הבאות ההוראות יחולו ,ס'מקדונלד

 .(בקופה בפועל הלקוח ששילם נטו הרכישה עסקת סכוםמ יינתן ההחזר) ומעלה ₪ 20-ב בקניה ₪ 20 בסך כספי להחזר זכאי יהיה לקוח כל( א

  המבצע תקופת סיום עד שבוצעה ההעסק לפי, התשלום בוצע ובאמצעותו Apple Pay ל ששויך  לכרטיס כזיכוי יועבר הכספי ההחזר( ב
  .30.6.2021 ליום עד בפועל יבוצע הזיכוי.  זה לתאריך עד ישראכרט מערכותב ונקלטה)כהגדרתו להלן(  המלאי גמר עד או (15.06.2021)

 .הזיכוי ביצוע במועד בתוקף שהכרטיס הינו ההחזר לביצוע תנאי( ג

 או SMS-ה קבלת, זו עסקה בגין כספי להחזר זכאותו על לו המודיעה)מסרון(  SMS הודעת ללקוח תישלח, העסקה בגין התשלום ביצוע לאחר (ד
 .ישראכרט במערכותשנקלטו  העסקאות רקכאמור,  אלא הכספי להחזר הלקוח של הזכאות חישוב לצורך יחשבו לא קבלתו אי

 .ז.ת לפי ללקוח פעמית חד הינה הטבהה( ה

 .ראשונים מימושים 33,500 -ל מוגבלת ההטבה זה: 1.1.1לעניין סעיף  –" מלאי"( ו

 

 פארם-סופר רשת. 1.1.2

         -סופר רשת בסניפי ומעלה ₪ 20 של בסכום בכרטיס Apply Pay עם ובתשלום IOS מכשירי באמצעות ראשונה רכישה עסקת בביצוע
 : הבאות ההוראות יחולו  ,פארם

 (.בקופה בפועל הלקוח ששילם נטו הרכישה עסקת מסכום יינתן ההחזר) ומעלה ₪ 20-ב בקניה ₪ 20 בסך כספי להחזר זכאי יהיה לקוח כל( א

  המבצע תקופת סיום עד שבוצעה העסקה לפי, התשלום בוצע ובאמצעותו Apple Pay ל ששויך לכרטיס כזיכוי יועבר הכספי ההחזר( ב
  .30.06.2021 ליום עד בפועל יבוצע הזיכוי.  זה לתאריך עד ישראכרט מערכותב ונקלטה)כהגדרתו להלן(  המלאי גמר עד או( 15.06.2021)

 .הזיכוי ביצוע במועד בתוקף שהכרטיסהינו  ההחזר לביצוע תנאי( ג

 או SMS-ה קבלת, זו עסקה בגין כספי להחזר זכאותו על לו המודיעה)מסרון(  SMS הודעת ללקוח תישלח, העסקה בגין התשלום ביצוע לאחר (ד
 .ישראכרט במערכותשנקלטו  העסקאות רקכאמור,  אלא הכספי להחזר הלקוח של הזכאות חישוב לצורך יחשבו לא קבלתו אי

 אחת ללקוח ברמת ת"ז בקבוצת ישראכרט )ישראכרט ואמריקן אקספרס(.הינה חד פעמית,  ההטבה( ה

 .ראשונים מימושים 26,600 -ל מוגבלת ההטבה זה: 1.1.2לעניין סעיף  –" מלאי"( ו

 קופתב להם תוענק אשר מתנה מילקה שוקולדמ גם ,הכספי להחזר בנוסף ייהנו ,סטייל לייף בכרטיס שילמו אשר, סטייל לייף מועדון לקוחות( ז
 10,000-ל מוגבל) שבידם סטייל הלייף כרטיס באמצעות בארנק התשלום לאחר בסמס יקבלו אותו קופון קוד הצגת עם פארם-סופר סניף

 אחת ללקוח ברמת ת"ז בקבוצת ישראכרט )ישראכרט ואמריקן אקספרס(.הינה חד פעמית,  ההטבה .(ראשונים ימושיםמ
 פארם-בסופר סטייל לייף מבצעימ ליהנות יוכלו סטייל לייף אשראי כרטיס באמצעות לארנק או/ו סטייל לייף אשראי לכרטיס חדשים מצטרפים

 פרימיום או מ"בע ישראכרט המנפיקה דעת לשיקול כפופים המסגרת וגובה הכרטיס הנפקת .לארנק הטענתו או/ו הכרטיס מהנפקת ימים 3 תוך
 .לפועל הוצאה והליכי פיגורים בריבית חיוב לגרור עלול האשראי או ההלוואה בפירעון העמידה אי. לתנאיה ובכפוףאו הבנק  מ"בע אקספרס

 

 ויקטורי רשת. 1.1.3

 רשת בסניפי ומעלה ₪ 100 של בסכום בכרטיס Apply Pay עם ובתשלום IOS מכשירי באמצעות ראשונה רכישה עסקת בביצוע
 : הבאות ההוראות יחולו ,ויקטורי

 (.בקופה בפועל הלקוח ששילם נטו הרכישה עסקת מסכום יינתן ההחזר) ומעלה ₪ 100-ב בקניה ₪ 20 בסך כספי להחזר זכאי יהיה לקוח כל( א

  המבצע תקופת סיום עד שבוצעה העסקה לפי, התשלום בוצע ובאמצעותו Apple Pay ל ששויך  לכרטיס כזיכוי יועבר הכספי ההחזר( ב
  .30.06.2021 ליום עד בפועל יבוצע הזיכוי.  זה לתאריך עד ישראכרט מערכותב ונקלטה)כהגדרתו להלן(  המלאי גמר עד או( 15.06.2021)

 .הזיכוי ביצוע במועד בתוקף שהכרטיסהינו  ההחזר לביצוע תנאי( ג

 או SMS-ה קבלת, זו עסקה בגין כספי להחזר זכאותו על לו המודיעה)מסרון(  SMS הודעת ללקוח תישלח, העסקה בגין התשלום ביצוע לאחר (ד
 .ישראכרט במערכותשנקלטו  העסקאות רקכאמור,  אלא הכספי להחזר הלקוח של הזכאות חישוב לצורך יחשבו לא קבלתו אי

 .ז.ת לפי ללקוח פעמית חד הינה ההטבה( ה



  .ראשונים מימושים 20,000 -ל מוגבלת ההטבהזה:  1.1.3לעניין סעיף  –" מלאי"( ו

 

 

 

 

 BIG ומרכזי חנויות. 1.1.4

 יום באותו כולן, BIG מרכזי בחנויות בכרטיס Apply Pay עם ובתשלום IOS מכשירי באמצעותומעלה  רכישה עסקאות 3 בביצוע
 :הבאות ההוראות יחולו ,קלנדרי

  .₪ 50 בסך כספי להחזר זכאי יהיה לקוח כלא( 

  המבצע תקופת סיום עד שבוצעה העסקה לפי, התשלום בוצע ובאמצעותו Apple Pay ל ששויך  לכרטיס כזיכוי יועבר הכספי ההחזר( ב
 .30.06.2021 ליום עד בפועל יבוצע הזיכוי.  זה לתאריך עד ישראכרט מערכותב ונקלטה)כהגדרתו להלן(  המלאי גמר עד או( 15.06.2021)

 .הזיכוי ביצוע במועד בתוקף שהכרטיסהינו  ההחזר לביצוע תנאי( ג

 קבלת, זו עסקה בגין כספי להחזר זכאותו על לו המודיעה)מסרון(  SMS הודעת ללקוח תישלח, השלישית העסקה בגין התשלום ביצוע לאחר (ד

 .ישראכרט במערכותשנקלטו  העסקאות רקכאמור,  אלא הכספי להחזר הלקוח של הזכאות חישוב לצורך יחשבו לא קבלתו אי או SMS-ה

 .ז.ת לפי ללקוח פעמית חד הינה ההטבה( ה

 .ראשונים מימושים 8,440 -ל מוגבלת ההטבהזה:  1.1.4לעניין סעיף  –" מלאי"( ו

)כפל  לעיל תוהמפורט ותההטב גם נותיינ (וסופרפארם ויקטורי רשת, מקדונלדס) לעיל שצוינו מהרשתות באחת ביג וקניוני במרכזי לקונים( ח
 הטבות(.

 

 "חבר" מועדון לקוחות. 1.1.5

 מועדון בכרטיסי, בשירות התומכים עסק בבתי  Apply Pay עם ובתשלום IOS מכשירי באמצעות ראשונה רכישה עסקת בביצוע
 :הבאות ההוראות יחולו ,"חבר"

למימוש באיסוף עצמי ( הלקוח לבחירת כוסות 3 או גביעים 3 הכולל מארז) גלידה ג"ק 1/2-ל מקופון בנוסף ייהנו" חבר" מועדון לקוחות (א

  (. מ"בע גלידה אניטה חברתברשת גולדה )

 .בלבד' בטאצ" חבר" למועדון המשויך אשראי בכרטיס העסקה ביצוע הוא הקופון לקבלת תנאי (ב

 עסקה בגין גולדה ברשת למימוש לקופון זכאותו על לו המודיעה)מסרון(  SMS הודעת ללקוח תישלח, העסקה בגין התשלום ביצוע לאחר (ג

 העסקה קליטת רק אלא להטבה הלקוח של זכאות רישום לצורך יחשבו לא קבלתו אי או SMS-ה קבלת. להודעה יצורף הקופון קוד, זו
 .ישראכרט במערכות

 הטבה אחת ללקוח ברמת ת"ז בקבוצת ישראכרט )ישראכרט ואמריקן אקספרס(.,  פעמית חד הינה ההטבה (ד

 ישראכרטקבוצת  במערכות שנקלטו עסקאות בגין מביניהם המוקדם המלאי גמר עד או/ ו ראשונים קופונים 5,000 -ל מוגבלת ההטבה (ה
 .31.7.21ימוש ברשת גולדה עד ליום למ ניתנת ההטבה. 15.6.2021 עד

 .זה תקנון פי על לקוחותיה לכלל ישראכרט ידי על המוצעות ההטבות ליתר בנוסף תינתן ההטבה (ו

 E-COM הטבת. 1.1.6

 ההוראות יחולו ,₪ 20 של בסכום בכרטיס Apply Pay עם בתשלום בלבד ישראליים באתרים אונליין ראשונה רכישה עסקת בביצוע
 : הבאות

בבית  בפועל הלקוח ששילם נטו הרכישה עסקת מסכום יינתן ההחזר) ומעלה ₪ 20-ב בקניה ₪ 20 בסך כספי להחזר זכאי יהיה לקוח כל( א
 (.העסק

  המבצע תקופת סיום עד שבוצעה העסקה לפי, התשלום בוצע ובאמצעותו Apple Pay ל ששויך לכרטיס כזיכוי יועבר  הכספי ההחזר( ב
  .30.06.2021 ליום עד בפועל יבוצע הזיכוי.  זה לתאריך עד ישראכרט מערכותב ונקלטה)כהגדרתו להלן(  המלאי גמר עד או( 15.06.2021)

 .הזיכוי ביצוע במועד בתוקף הינו שהכרטיס ההחזר לביצוע תנאי( ג

 אי או SMS-ה קבלת, זו עסקה בגין כספי להחזר זכאותו על לו המודיעה SMS הודעת ללקוח תישלח, העסקה בגין התשלום ביצוע לאחר(ד
 .ישראכרט במערכות העסקאות רק אלא הכספי להחזר הלקוח של הזכאות חישוב לצורך יחשבו לא קבלתו

 .ז.ת לפי ללקוח פעמית חד הינה ההטבה( ה

  . ראשונים מימושים 5,000 -ל מוגבלת ההטבהזה:  1.1.6לעניין סעיף  –" מלאי"( ו

 . ההטבה את לקבל זכאי יהיה לא, Apple Pay של התשלומים שירות באמצעות שלא כרטיסב עסקה שביצע לקוח כי מובהר. 1.2

 בשירות השימוש ותנאי ישראכרט של הדיגיטליים בשירותים השימוש תנאי הוראות יחולו  APPLE PAY באמצעות רכישה עסקות ביצוע על. 1.3

 . אלה לתנאים הסכמתו את מביע המשתתף, רכישה עסקת בביצוע. APPLE ידי על המפורסמים   APPLE PAY-ב השימוש תנאי וכן בנייד תשלום

 אישור לספק שמטרתן, ההטבה מימוש לאחר תפעולי אופן בעלות sms הודעות לקבלת הלקוח הסכמת את מהווה ומימושה ההטבה קבלת. 1.4
 .כספי החזרה תוהטב מימוש בגין כספי החזר קבלת ועל ההטבה מימוש על



 פי על ההטבה תקופת את לקצר או להאריך רשאית ישראכרט כי, מובהר. 15.06.2021 תאריך עד 05.05.2021 מתאריך - ההטבה תקופת. 1.5
   .מוקדמת הודעה וללא הבלעדי דעתה שיקול

 ההטבה את לקבל זכאים. 2

 "(:משתתף" או" זכאי לקוח)" הבאים המצטברים בתנאים עומדים אשר לקוחות ההטבה את לקבל זכאים

 .שנים 18 על עולה גילו אשר בישראל חוקית שהייה היתר בעל או/ו ישראל אזרחי או/ו תושב, פרטי אדם. 2.1

 המותג את נושא אשר , בנק עבור האשראי כרטיס את מתפעלת שישראכרט או ישראכרטהמונפק על ידי  אשראי כרטיס מחזיק. 2.2

  הפעלה מערכת מבוססי תומכים Apple Pay של התשלומים שירות באמצעות' בטאצ תשלום לאפשרות הלקוח ידי על שויך אשר מאסטרקארד

IOS (מסוג נייד טלפון iPhone 6 ומעלה. 

 .במלואם זה בתקנון המפורטים התנאים את קיים. 2.3

 גוד ולאומי אינם זכאים להטבות על פי תקנון זה.של בנק יהב , אבנקאיים בכרטיסים מקומי ו בכרטיסי ישראכרטמחזיקים . לקוחות ה2.4

 אחריות .3

 או/ו מחדל או/ו מעשה כל מחמת ללקוח בעקיפין ובין במישרין בין, שיגרמו הוצאה או/ו תשלום או/ו נזק כל בגין אחראית אינה ישראכרט. 3.1
 ההטבה עם בקשר שבדין כלשהי זכות של העסק בית מצד הפרה כל מחמת או/ו מורשיו, עובדיו, העסק יתב של שבחוק חובה הפרת או/ו רשלנות
 . זה תקנון הוראות וכן ותנאיה

 .שהיא סיבה מכל, ההטבות מימוש בעת ושיסופק יםהמוצר של םוטיב םלאיכות דרך בשום אחראית אינה ישראכרט כי מובהר. 3.2

 ישראכרט תהא, הניתנות להטבות בזכאות לרעה שימוש של חשדות שיועלו במידה או/ו ההטבה תקנון הוראות את לקוח יפר בו מקרה בכל. 3.3
 קבלת מניעת בגין מטעמה מי כנגד או/ו כנגדה תביעה או/ו טענה כל ללקוח תהיה ולא, זה בתקנון כאמור, ההטבות קבלת את למנוע רשאית

 . דנן בנסיבות ההטבות

 זה תקנון הוראות את עצמו על ומקבל, זה תקנון הוראות אחר ממלא הוא לפיה לקוח כל של הצהרה, היתר בין, מהווה ההטבות קבלת. 3.4
 .במלואן

 Apple של התשלומים ושירות האפליקציה תפעול לרבות, ותההטב במימוש הקשורה טכנית תקלה לכל אחריות בכל תישא לא ישראכרט. 3.5

Pay ,של התשלומים ושירות באפליקציה הניתנים השירותים כי מתחייבת אינה והיא Apple Pay ,הפסקות בלא כסדרם יינתנו, חלקם או כולם 
, תקשורת ובקווי בחומרה, בתוכנה תקלות או נזקים, קלקולים מפני או ישראכרט למחשבי מורשית לא גישה מפני חסינים ויהיו טעויות וללא
 .מטעמה מי או/ו מספקיה מי אצל או/ו ישראכרט אצל

 אחראית תהיה ולא שלישיים צדדים של מחדל או מעשה לכל אחראית אינה ישראכרט. שלישיים בצדדים, היתר בין, תלוי ותההטב מימוש. 3.6
 .מהאמור כתוצאה כלשהו שלישי לצד או/ו ללקוח שייגרמו הוצאה או/ו הפסד או/ו אובדן או/ו נזק לכל

 כלליות הוראות. 4

 של השימוש תנאי את אישרו ואשר Apple Pay  של( Wallet) לארנק מאסטרקארד כרטיס צרפו אשר ללקוחות ורק אך נהתינת ותההטב. 4.1

 .Apple Pay של המתקדמים התשלומים ושירות Apple של שירות ותנאי בנייד תשלום בשירות הבנק של או  ישראכרט

 זה תקנון הוראות או/ו( ותההטב תקופת לרבות) ותההטב תנאי את לשנות רשאית תהיה, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על, ישראכרט. 4.2
 פי על עת בכל ותההטב לבטל ישראכרט רשאית תהיה כן. אחרת סיבה מכל או/ו ישראכרטב תלויים שאינם אילוצים עקב וזאת ועניין דבר בכל

 כאמור ןתנאיה שינוי או/וותההטב תקופת הפסקת בדבר טענה כל תהיה לא למשתתפים. מוקדמת הודעה וללא והבלעדי המוחלט דעתה שיקול
 . זה בסעיף

 תגברנה, שהוא אמצעי בכל, ותההטב בדבר כלשהם אחרים לפרסומים התקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל. 4.3
 .זה תקנון הוראות

 .התקנון פרשנות לעניין משמעות להן תהא ולא, בלבד ההתמצאות לנוחות הינן הסעיפים כותרות. 4.4

 .ברבים או נקבה  בלשון פניה גם וכולל בלבד נוחיות לצורכי זכר בלשון הינו השימוש זה בתקנון. 4.5

 .חוק מכוח התקפה אחרת משנה חקיקת או/ו תקנה לכל וכן החוק בהוראות לשינויים, ישראל מדינת לחוקי כפוף ההטבה תקנון. 4.6

 . ובלעדית ייחודית שיפוט סמכות יפו - אביב בתל המוסמך המשפט לבית תהא, ההטבה תנאי שעניינה מחלוקת בכל. 4.7

 


