
 

 

 

 

  Mastercard Day ןייפמקב  םיילטיגיד םיקנרא תועצמאב םימלשמל תובטה - עצבמ ןונקת

 

 תואקסע עוציב תעב ןלהל טרופמכ קסעה יתב ידי לע לבקי )ןלהל ותרדגהכ( ףתתשמש תובטהה תא רידסהל דעונ הז ןונקת
 Near Field( NFC תייגולונכט יכמות םיילטיגיד םיקנרא תועצמאב )ןלהל ןתרדגהכ( קסעה יתב לצא תומיוסמ

Communication( ירישכמב וא דיאורדנא ירישכמב IOS טיבדה וא יארשאה יסיטרכב –  לפא לש )Debit( וקפנוה רשא 
 תפוקת ךלהמב תאזו ,)המאתהב "סיטרכה" -ו "ילטיגידה קנראה" :ןלהל( דראקרטסאמ גתומה תא םיאשונו לארשיב
 .ןלהל טרופמכ 2022 ילוי שדוחל 10ב – תובטהה

 יללכ .1
  :םהל הדומצה תועמשמה היהת םיאבה םיחנומל .1.1

 .לארשיב ס'דלנודקמ תשר – "קסעה תיב"
 .ןלהל 4 ףיעס תושירד לע הנועה םדא – "יאכז חוקל" וא "ףתתשמ"
 קסעה יתבמ דחאב םירצומ לש השיכר תקסע ,ןלהל 2.1 ףיעסב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ – "השיכר תקסע"
 םאתהב לכהו ,ףתתשמה לש ילטיגידה קנראל ףרוצמה דראקרטסאמ סיטרכ תועצמאב עצבמב םיפתתשמש
 .הז ןונקתב  םיטרופמה םיאנתל

 דראקרטסאמ ןיבו ףתתשמה ןיב ,ףתתשמה ידי לע ןשומימו תובטהה תלבקל םיאנתה תא רידסמ הז ןונקת .1.2
Mastercard Europe SA (a Belgian limited liability company), לש תוליעפ לכ .0448038446 הרבח רפסמ 

 תפוקת ךלהמב ס'דלנודקמ תשרב דראקרטסאמ גתומה תא אשונה סיטרכב ילטיגידה קנראה תועצמאב ףתתשמ
 אורקל חוקלה תוירחאב .הז ןונקתב םיעובקה םיאנתל ףתתשמה תמכסה תא תאטבמ ,ןלהל תרדגומה עצבמה
  .הבטהה שומימ םרטב הז ןונקת

 יאנת תא תונשל תיאשר היהת ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,דראקרטסאמ ,ןידה תוארוהל ףופכב .1.3
 םייולת םניאש םיצוליא בקע תוברל ןיינעו רבד לכב הז ןונקת תוארוה וא/ו )תובטהה תפוקת תוברל( תובטהה
 לוקיש יפ לע תע לכב תובטהה לטבל דראקרטסאמ תיאשר היהת ןכ .תרחא הביס לכמ וא/ו דראקרטסאמב
 תובטהה תפוקת תקספה רבדב הנעט לכ היהת אל םיפתתשמל .תמדקומ העדוה אללו ידעלבהו טלחומה התעד
  .הז ףיעסב רומאכ ןהיאנת יוניש וא/ו

 רבדב העדוה לכ .תכמסומ תושר לכ לש תוארוהלו ןיד לכ תוארוהלו םייונישל םיפופכ הז ןונקת יאנת יכ רהבומ .1.4
 ףופכבו דראקרטסאמ תעד לוקיש יפל םסרופת ,ןתקספה תוברל ,ןשומימו תובטהה ןתמ וא/ו ןונקתה יאנת יוניש
 .ןיד לכל

 הבטהה .2
 שדוחל 10 ה םויב ילטיגיד קנרא תועצמאב אלמ ריחמב השיכר ועציבש םיאכז תוחוקלל קינעת דראקרטסאמ .2.1

 תורזופמה תימצעה השיכרה תודמע תועצמאב )ןיילנואה ירתאב אלו( קסעה תיב יפינסב קרו ךא 2022 ילוי
 תובטה ,הז ןונקתב טרופמכ עצבמה תפוקת ךלהמב )"השיכר תקסע" :ןלהל( )'צאט-קמה( קסעה יתב יפינסב
 :ןלהל טרופמכ
 

 :'צאט קמ ירישכמב השיכרב לארשיב ס'דלנודקמ תשר יפינס .2.1.1

 תוחוראו םידלי תוחורא ,תוחורא( החוראה טירפתב השיכרל עצומה רצומ שכרנ התרגסמב השיכר תקסע עוציבב
 :תואבה תוארוהה ולוחי ס'דלנודקמ תשר יפינסב ס'דלנודקמ לש )טלס

 החוראל יאכז היהי ףתתשמ לכ ,)ןלהל התרדגהכ( עצבמה תפוקת ךלהמב אלמ ריחמב החורא תשיכרל ףופכב )א
 .)"ןופוקה" ;"ס'דלנודקמ תבטה" :ןלהל( ₪ 46 לש ילמיסקמ יוושב הנתמב

 Mastercard  ייד דראקרטסאמ עצבמה רנאב תא 'צאט קמה רישכמב ונמיס רשא תוחוקלל ןתנית הבטהה )ב
Day  רתוי וא תוחורא יתש לש הנמזה עוציבל וכישמהשו 

 2 תנמזהב רתוי הלוזה החוראה לע יטמוטוא ןפואב ןתניתו םולשתה עוציב םורט שמתשמל גצות הבטהה )ג
 תואלמ תוחורא

  23:59 דעו רקובב 10 העשהמ לחה 2022 ילויב 10 -ב קר ועצבתהש השיכר תואקסע רובעב ןתנת הבטהה )ד
 .ןלהל טרופמכ ילמיסקמה םישומימה רפסמל העגה דע וא NFC ךמות ילטיגיד קנרא תועצמאב

 ןיוושש תוחוראב םולשת תפסות שרדת – הליל טירפתו םיחולשמ ,ג"בתנ ,בהי ןיע ףינסב הבטהה שומימב )ה
   ₪ 46 לעמ

 .תשרה ןוריחמ פ"ע םולשתב ךורכ תפסות \ הפלחה \ יוניש לכ )ו
 לש תונמאנה תינכתב סנייוק קמ תריבצ רשפאמ וניא הנמזהב הבטהה שומימ .תוחנהו םיעצבמ לפכ ןיא )ז

 ס'דלנודקמ
 

 תיאשר היהת ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,דראקרטסאמ .תונושאר תובטה 3,000 ל  תלבגומ ס'דלנודקמ תבטה
  .ל"נה ילמיסקמה םישומימה רפסמ תא לידגהל



 

 

  עצבמה תפוקת .3
 ףופכב 23:59 דעו רקובב 10 העשהמ לחה 10.7.2022 ה ךיראתב – 'צאט-קמה תודמעב ס'דלנודקמ תשר יפינסב .3.1

 .ליעל )ג( 2.1.1 ףיעסל
 העדוה אללו ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע הבטהה תפוקת תא רצקל וא ךיראהל תיאשר דראקרטסאמ יכ רהבומ .3.2

  .תמדקומ
 

 הבטהה תא לבקל םיאכז .4

 :)"ףתתשמ" וא "יאכז חוקל"( םיאבה םירבטצמה םיאנתב םידמוע רשא תוחוקל הבטהה תא לבקל םיאכז

  .םינש 16 לע הלוע וליג רשא לארשיב תיקוח הייהש רתיה לעב וא/ו לארשי יחרזא וא/ו בשות ,יטרפ םדא .4.1
 קנרא לכל וא Apple Pay וא  Google Pay קנראל חוקלה ידי לע ךיוש רשא ,ליעל ותרדגהכ ,סיטרכ קיזחמ .4.2

 תכמות היצקילפא תועצמאב )Mobile Contactless( עגמ אלל םולשת תורשפאל ,רחא NFC ךמות ילטיגיד
 םיכמות Apple Pay לש םימולשתה תוריש תועצמאב וא NFC תנטנא ילעב םיכמות דיאורדנא ירישכמב
  .)הלעמו iPhone 6 גוסמ דיינ ןופלט( IOS  הלעפה תכרעמ יססובמ

 .םאולמב הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתה תא םייק .4.3

 השיכר תקסע לוטיב .5
 ,הקסעה העצוב ולצאש קסעה תיב תוירחאב היהי רבדה ,השיכר תקסע לטבל ןיינועמ היהי ףתתשמו הרקמב .5.1

  .קסעה תיב רתאב םיעיפומש יפכ קסע תיב ותוא לש שומישה יאנתו ןידה תוארוהל םאתהבו
 יפ לע הבטהכ ול ןתינ רשא ןופוקה לטובי ,השיכר תקסע לטיבש ףתתשמ ,ליעל 5.1 ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמ .5.2

 . הז ןונקת תוארוה
 

 תוירחא .6
 ןיבו ןירשימב ןיב ,ומרגיש האצוה וא/ו םולשת וא/ו העיבת וא/ו קזנ לכ ןיגב תיארחא הניא דראקרטסאמ .6.1

 ,וידבוע ,קסעה יתב לש קוחבש הבוח תרפה וא/ו תונלשר וא/ו לדחמ וא/ו השעמ לכ תמחמ ףתתשמל ןיפיקעב
 ןכו היאנתו הבטהה םע רשקב ןידבש יהשלכ תוכז לש קסעה תיב דצמ בוכיע וא/ו הרפה לכ תמחמ וא/ו וישרומ
  .הז ןונקת תוארוה

 ולוחי השיכרה תקסע לע ,קסעה תיבמ ףתתשמה ידי לע השיכר תקסעל דצ הניא דראקרטסאמ יכ רהבומ  .6.2
 ךרד םושב תיארחא הניא דראקרטסאמ ,רומאהמ עורגל ילבמ .יטנוולרה קסעה תיב לש םייללכה םיאנתה
 וקפוסיש םירצומה לש יאלמב םתומכ וא/ו םתקפסא ידעומ וא/ו םרואית וא/ו םריחמ וא/ו םביט וא/ו םתוכיאל
 השיכרה תקסעב רושקה רחא ןיינע לכ ןיגב וא איהש הביס לכמ ,תובטהה שומימ תעב תוברל קסעה תיב ידי לע
 .הבטהה שומימ תעב וא/ו התרגסמב ושכרנש םירצומה וא/ו

 םידעוימ ,ללכב וא/ו קסעה יתב רתא וא/ו דראקרטסאמ רתאב תובטהה םע רשקב םימוסרפה וא/ו םימוליצה .6.3
  .קסעה יתב לש םירצומה לש בייחמ רואית םהב תוארל ןיאו דבלב השחמהל

 התעד לוקישל םאתהב ,תובטהה יאנת תא תונשל תיאשר היהת דראקרטסאמש ךכל שארמ םיכסמ ףתתשמה .6.4
  .ךכל עגונב הנעט לכ היהת אל ףתתשמלו ,ליעל הז ןונקתב רומאכ ידעלבה

 תא לטבל וא/ו הבטהה תא שממל ףתתשמל רשאל אלש תיאשר דראקרטסאמ ,ןלהלו ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .6.5
 .ןונקתב םיטרופמה םיאנתב דמוע וניאש לככ ותואכז

 לכב דמועו הז ןונקת תוארוה רחא אלממ אוה היפל ףתתשמ לכ לש הרהצה ,רתיה ןיב ,הווהמ תובטהה תלבק .6.6
 .ןאולמב הז ןונקת תוארוה תא ומצע לע לבקמו ,הבטה תלבקל ליעל םיעובקה םיאנתה

 יא וא/ו ילטיגידה קנראל סיטרכה תא רבחל תלוכי יא וא/ו הלקת לכל תוירחא לכב אשית אל דראקרטסאמ .6.7
 תוברל ,היהתש הביס לכמ ,הבטהה שומימ תעב וא/ו השיכרה עוציב תעב ילטיגידה קנראב שמתשהל תלוכי

 הרושקה תינכט הלקת לכל תוירחא לכב אשית אל דראקרטסאמ .דראקרטסאמ לש דצהמ יהשלכ תינכט הלקת
 ,םולשתה תייצקילפא לש םימולשתה תורישו היצקילפאה לועפת תוברל ,תובטהה שומימ וא/ו השיכרה תקסעב
 וא םלוכ ,םולשתה תייצקילפא לש םימולשתה תורישו היצקילפאב םינתינה םיתורישה יכ תבייחתמ הניא איהו

 םיקזנ ,םילוקלק ינפמ וא תישרומ אל השיג ינפמ םיניסח ויהיו תויועט אללו תוקספה אלב םרדסכ ונתניי ,םקלח
 .המעטמ ימ וא/ו היקפסמ ימ לצא וא/ו דראקרטסאמ לצא ,תרושקת יווקבו הרמוחב ,הנכותב תולקת וא

 וא השעמ לכל תיארחא הניא דראקרטסאמ .הבטהה תנתינ ןהב קסעה יתבב ,רתיה ןיב ,יולת תובטהה שומימ .6.8
 ףתתשמל ומרגייש האצוה וא/ו דספה וא/ו ןדבוא וא/ו קזנ לכל תיארחא היהת אלו םיישילש םידדצ לש לדחמ
 .רומאהמ האצותכ והשלכ ישילש דצל וא/ו

 חוקלה לעפ אל יהשלכ הביסמ םא ,הבטה חוקלל ןתיל תבייח הניא ס'דלנודקמו ,הבטה לבקל יאכז וניא חוקל .6.9
 תדמע וא/ו הינקה תלבק םא ,קר אל ךא ,ןוגכ ,וקלח וא ולוכ ,הז ןונקתב רומאכ לועפל חוקלה ידיב הלע אל וא/ו

 וא/ ו ס'דלנודקמ לש טנרטניאה רתא וא/ו טנרטניאה תשר/תכרעמ וא/ו ,םכחה רישכמה וא/ו 'צאטקמ
 ,םגפנ ,קוזינ ,שימש וניא ,ליעפ וניא ,תרושקתהו בשחמה תוכרעמ וא/ו ס'דלנודקמ לש תונמזהה תייצקילפא
 שומיש תושעל ןתינ אל יהשלכ הביסמ םא וא/ו ,ההד ,רזגנ ,ערקנ ,לקלקתה ,חקלנ ,בנגנ ,דבא ,תחשוה ,דמשוה
 .עובק ןפואב םא ןיבו ינמז ןפואב םא ןיב ,ליעל םירומאהמ ימב

 איהשלכ הבטה יהשלכ ךרדב תונשל וא/ו ףילחהל ,בסהל ,רימהל ,תבייח הניא ס'דלנודקמו יאכז וניא חוקל .6.10
 ,רימהל חוקלה שקבמ הלשב הביסה אהת רשא אהת ,יפסכ םוכסב וא תרחא הבטהב ןיב ,לבקל יאכז חוקלהש
 חוקלה איהשלכ הביסמ םא תוברל ,לבקל אוה יאכז התוא הבטהה תא יהשלכ ךרדב תונשל וא/ו ףילחהל ,בסהל
 וא/ו םיוסמ דעומב תורשפא ןיא איהשלכ הביסמ םא תוברל וא/ו הבטהה תא ךורצל וא/ו שממל לוכי וניא
 .הבטהה תא קפסל תמיוסמ הדעסמב



 

 

 רתא לש וא/ו טנרטניאה תשר/תכרעמ לש הניקתה התוליעפל והשלכ ןפואב תיארחא אהת אל ס'דלנודקמ .6.11
 תרושקתהו בשחמה תוכרעמל וא/ו ס'דלנודקמ לש תונמזהה תייצקילפא וא/ו ס'דלנודקמ לש טנרטניאה
 .ס'דלנודקמ תודעסמב

 םיקזנ וא/ו םידספה ,תואצוה תוברל ,גוסו ןימ לכמ ,יהשלכ האצותל יהשלכ תוירחאב אשית אל ס'דלנודקמ .6.12
 תוערפה וא/ו תוקספהמ האצותכ וא/ו ןיגב ,ומרגי םא ,אוהד ןאמל ומרגיי רשא ,םיפיקע וא/ו םירישי ,םהשלכ

 .ליעל םיפיעסב םייונמה םירקמהמ הזיא תורקמ וא/ו םהשלכ םייוניש וא/ו תולקת וא/ו תועינמ וא/ו .6.13
 עצבמ םע רשקב םהשלכ םימוסרפ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס הרקמ לכב .6.14

 .הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,תובטהה
 

 תויללכ תוארוה .7
 סיטרכ םע החלצהב ומליש רשא םייאכז תוחוקלל קרו ךא הנתנית תובטהה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .7.1

  .ליעל 4.2 ףיעסב טרופמכ ,)NFC )Wallet תכמות היגולונכט םע ילטיגידה קנרא תועצמאב דראקרטסאמ
 תובטהל תואכזב הערל שומיש לש תודשח ולעויש הדימב וא/ו ןונקתה תוארוה תא חוקל רפי וב הרקמ לכב .7.2

 הנעט לכ חוקלל היהת אלו ,הז ןונקתב רומאכ ,תובטהה תלבק תא עונמל תיאשר דראקרטסאמ אהת ,תונתינה
   .ןנד תוביסנב תובטהה תלבק תעינמ ןיגב המעטמ ימ דגנכ וא/ו הדגנכ העיבת וא/ו

 ,תובטהה רבדב םהשלכ םירחא םימוסרפל ןונקתה תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .7.3
 .ןונקתה תוארוה הנרבגת ,אוהש יעצמא לכב

 .ןונקתה תונשרפ ןיינעל תועמשמ ןהל אהת אלו ,דבלב תואצמתהה תוחונל ןניה םיפיעסה תורתוכ .7.4
 .םיברב וא הבקנ  ןושלב הינפ םג ללוכו דבלב תויחונ יכרוצל רכז ןושלב וניה שומישה הז ןונקתב  .7.5
 תרחא הנשמ תקיקח וא/ו הנקת לכל ןכו קוחה תוארוהב םייונישל ,היגלב תנידמ יקוחל ףופכ הבטהה ןונקת .7.6

 .קוח חוכמ הפקתה
 .תידעלבו תידוחיי טופיש תוכמס היגלבב ךמסומה טפשמה תיבל אהת ,הבטהה יאנת הניינעש תקולחמ לכב .7.7

 


