כרטיסי  Gift Card maxראש השנה 2019
לקוחות יקרים ,
לקראת החג הקרב אנו שמחים להציע לכם לפנק את העובדים בכרטיסי Gift
Card max

שימו לב  ,תאריך אחרון לרכישה 19/9/2019 :
דגשים חשובים :
• מינימום הזמנה  5000ש"ח .
•

נדרש למלא את כל השדות בטופס כולל חתימה של מורשה חתימה וחותמת
חברה.
(עמודים ) 3+6

•

אספקת הכרטיסים עד  12ימי עסקים מרגע קבלת טפסי הזמנה מלאים
וחתומים כולל
אמצעי התשלום.

•

בעת תשלום באמצעות העברה בנקאית נדרש לצרף אישור העברה למייל עם
טופס
ההזמנה.

•

טופס הזמנה ללא אישור העברה או כרטיס אשראי לא יטופל  ,במידה ומדובר
בכרטיס
אשראי מסוג ויזה /מאסטרקרד.

•

עסקות מעל  K50חובה לצרף פרוטוקול מורשי חתימה  +תעודת רשם חברות .

•

טעינת הכרטיסים תתבצע באופן אוטומטי עד  2ימי עסקים מיום מסירת
הכרטיסים.
( אין לחלק את הכרטיסים ללא אישור )SMS

תאריך:
מספר בקשה:
בין :מקס איט פיקדונות בע"מ ח.פ513240879 .
ומקס איט פיננסים בע"מ ,ח.פ512905423 .
מרח' בן גוריון  ,11בני ברק (להלן" :מקס")
לבין _______________________ :
(להלן" :המזמין")
מרח' ___________________
והמזמין מעוניין להתקשר עם מקס בהסכם על מנת לספק
הואיל
ללקוחותיו ו/או לעובדיו
מעת לעת ,כרטיסי תווים מסוג  giftcardמקס לביצוע
רכישות בבתי עסק;
והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באמצעות
הסכם זה ,הכל כפי שיפורט להלן;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

הגדרות

א.

"בתי העסק"  -בתי העסק בהם יכובד הכרטיס ,ואשר רשימה מלאה
שלהם מפורטת בעלון הנלווה לכרטיס ,ועשויה להתעדכן מפעם לפעם,
בהתאם להוראות הסכם זה.

ב.

"הכרטיס" – כרטיס " giftcardמבית מקס" ואשר דוגמתו מצ"ב כנספח "ב"
להסכם זה.

ג.

"מקס"  -מקס איט פיננסים בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה.

.2
א.

עסקת הרכישה
מקס תמכור למזמין כרטיסים שיוזמנו על ידי המזמין מעת לעת בכפוף
למילוי טופס הזמנה המצ"ב כנספח א' ובכפוף לתנאי מסמך זה .מובהר כי
המינימום לרכישת הכרטיס הוא .₪ 5,000

ב.

הכרטיסים יהיו בערך נקוב קבוע כפי שיפורט בטופס ההזמנה שיועבר למקס
מעת לעת (להלן" :הערך הנקוב") ,ויאפשרו ביצוע רכישות בבתי העסק
כמפורט להלן.

ג.

תוקף הכרטיסים למשך  5שנים מיום הנפקתם ,כמצוין על גבי הכרטיסים.

ד.

הכרטיסים יכובדו בבתי העסק במגבלות ובסייגים המצוינים בכרטיס,
שעיקרם כדלקמן:
 .iמחזיק הכרטיס יוכל לבצע עסקאות בסכום מצטבר שלא יעלה על
הערך הנקוב או על היתרה העדכנית הרשומה לזכות הכרטיס.
 .iiעם כל ביצוע עסקה בכרטיס יופחת סכום העסקה מן היתרה
הרשומה לזכותו .הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ,ולא יינתן עודף
בגין שימוש חלקי בכרטיס.

 .iiiהכרטיס ניתן לשימוש עד ליום המצוין על גביו ,או עד לסיום היתרה
הרשומה לזכותו ,המוקדם מביניהם .לאחר מועד זה לא יכובד או
יוחלף הכרטיס ולא יינתן כל החזר או תמורה בגינו.
 .ivמובהר בזאת כי הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי
חיוב ,התשמ"ו  ,1986 -והמזמין מודע לכך כי לא יחולו על הכרטיס כל
ההוראות והתקנות המתייחסות לכרטיסי חיוב.
 .vלמחזיקי הכרטיס תינתן האפשרות לברר את יתרת הכרטיס העומדת
לרשותם באמצעות אתר אינטרנט של מקס בכתובת www.gift-
 card.co.ilוכן באמצעות מערכת  03-6177808 IVRיתרת הכרטיס
תתעדכן מיידית לאחר ביצוע הפעולות.
 .viמקס שומרת על זכותה לשנות את בתי העסק שבהם יכובד הכרטיס
ושמות בתי העסק עשויים להשתנות בהתאם למדיניותם של בתי
העסק ושל מקס.
 .viiמקס לא תישא בכל מקרה באחריות בגין טענות מחזיקי הכרטיסים
בהקשר לאחריות לאובדן הכרטיס ו/או השחתתו ו/או גניבתו ו/או זיופו
או כל טענה דומה.
.3

תנאי תשלום ואספקה
מוסכם בין הצדדים כי בגין רכישת הכרטיסים יחולו התנאים הבאים:

א.

המזמין יעביר למקס מעת לעת טפסי הזמנה לצורך ביצוע רכישת
הכרטיסים .מוסכם כי בכל הזמנה חוזרת שיבקש המזמין לבצע ,יחולו על
הזמנה זו התנאים שבהסכם זה וכן התנאים המפורטים בטופס ההזמנה
שיועבר למקס.

ב.

מובהר ,כי המזמין לא יהיה רשאי להעביר את הכרטיסים לאחרים ,למעט
מסירתם כמתנות לעובדי המזמין בלבד .מכירת  giftcardמבית מקס ע"י
המזמין לגורם שלישי מחייבת את אישור מקס מראש ובכתב.

ג.

בעבור רכישת כרטיסי התווים ,ישא המזמין בעלויות המפורטות בפרטי
ההזמנה.

ד.

התשלום בעבור הכרטיסים יתאפשר באמצעים הבאים בלבד :מזומן,
העברה בנקאית כרטיס אשראי .טעינת הכרטיסים תתאפשר רק לאחר
שיתקבל במקס אישור בדבר העברת כספי הטעינה.

ה.

כל הכרטיסים יסופקו למזמין דרך איש הקשר מטעמו שיהיה אחראי על
קבלת הכרטיסים כפי שמפורט בפרטי ההזמנה.

ו.

מובהר ,כי הכרטיסים נטענים על ידי מקס איט פיקדונות בע"מ.

ז.

לא הועברו כל העלויות כמפורט לעיל ובפרטי ההזמנה ,אזי ביחס ליתרה
שנותרה לתשלום יישא המזמין בשיעור הריבית הגבוה ביותר שיהיה נהוג
בבנק לאומי לישראל ,מפעם לפעם ,לגבי יתרות חובה בחשבונות מסוג
חש"ק או חח"ד (בהתאם לסוג החשבון) החורגות ממסגרות האשראי ואשר
לא שולמו לבנק לאומי לישראל במועדון.

ח.

אספקת הכרטיסים למזמין על פי הסכם זה כפופה למילוי כל התחייבויות
המזמין על פי הסכם זה ונספחיו במלואם ובמועדם.

ט.

מקס תהא רשאית לחסום את השימוש בכרטיסים בכל הפרה של תנאי
התשלום והאספקה כפי שפורטו לעיל בסעיף  3ובפרטי ההזמנה וכן בכל
מקרה של הפרה של תנאי הסכם זה ו/או במקרים של חשש לשימושים
לרעה ו/או הונאות בכרטיסים.

י.

מקס תמסור את הכרטיסים במסירה אישית לנציג מטעם המזמין שפרטיו
האישיים יצויינו על גבי טופס ההזמנה .מוסכם ומוצהר בזה ,כי עם מסירתם
של הכרטיסים לנציג המזמין כאמור ,תעבור האחריות הכוללת לכרטיסים,
ובכלל זה לכל אבדן או נזק שיגרם להם ,למזמין ,ומקס תהא פטורה מכל
אחריות כאמור ובלבד שמדובר בנזר שיגרם להם לאחר מועד מסירתם
כאמור.
מובהר ,כי באחריות המזמין לוודא כי הכרטיסים נמסרים ללקוחותיו ו/או
עובדיו אך ורק לאחר קבלת אישור בדבר טעינתם מאת מקס.

תנאי ההסכם ימשיכו לחול לגבי כרטיסים שסופקו למזמין עד לפקיעת
.4
תוקפם של הכרטיסים.
הסכם זה ממצה את מכלול ההסכמות בין הצדדים ,ומבטל כל הסכם,
.5
הסכמה ,מצג ,עלון או הבטחה שהיו ,אם היו מצד המזמין או מצד מקס או מי
מטעמם בעל פה או בכתב ,עובר לחתימתו של הסכם זה .בכל מקרה של
סתירה בין הסכם זה ,על צרופותיו לבין כל מצג כאמור ,יכריעו הוראות
הסכם זה.

תאריך_______________ :

חתימה של מורשי חתימה :
שם מורשה חתימה ___________________ :חתימה:
_____________________
שם מורשה חתימה ___________________ :חתימה:
_____________________

* חובה לצרף צילום של פרוטוקול מורשי חתימה  +פרוטוקול
המסמיך את איש הקשר לבצע את ההזמנות.

תאריך:
מספר בקשה:

נספח א'  -טופס הזמנה  Gift Card maxראש השנה 2019
שלום,
אנא מלא את הפרטים החסרים ,חתום על הטפסים המצורפים והחזר באמצעים
הבאים:
פקס04-8524205 :
או לכתובת המייל tlusheishai@industry.org.il :
טלפון לבירורים04-8524202 :

פרטי המת"ל :
שם מנהל מכירה ב  :max -מיכל פוקס  -התאחדות התעשיינים
מקור הליד (ארגון גג ,ימולא רק אם קיים) :התאחדות התעשיינים
הארגון סולק עם ( maxסמן):

 כן

 לא

פרטי הארגון :
שם הארגון____________________________ :
מספר ח.פ ____________________________ :

פרטי איש קשר לביצוע הזמנה וקבלת הכרטיסים :
שם פרטי ומשפחה _____________________________ :
ת.ז _______________________________________ :
תפקיד_____________________________________ :
פרטי התקשרות – נייד _________________________ :
פרטי התקשרות – מייל _________________________ :
קבלת חומרים פרסומיים :אני מאשר קבלת דיוור ישיר ,הודעות ופרסומים שיווקיים
באמצעות דוא"ל ,מסרונים ( ,)SMSפקסימיליה ,מערכת דיוור אוטומטי ו/או בכל אמצעי
תקשורת אלקטרוני אחר .חתימה____________ :
איש קשר נוסף לקבלת כרטיסים____________________________ :
לתשומת ליבך ,בעת תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מורשה לקבלת הכרטיסים הינו
מחזיק כרטיס האשראי ,באמצעותו בוצע התשלום.

כתובת למשלוח הכרטיסים:
רחוב_____________________________________________ :
מספר____________________ :
עיר______________________ :
פרטים  /הערות נוספות ________________________________ :

פרטי הזמנה:
לוגו (בחר):
בלבד)

 ללא לוגו
 מעוצב
ערך נקוב על גבי

כמות כרטיסים

הכרטיס

ערך נקוב על גבי
כמות כרטיסים

הכרטיס
אחר
אחר
אחר
אחר

סכום הזמנה ברוטו:
אחוז הנחה17.2 :

סה"כ לתשלום:

 צרוב (להזמנות מעל ₪ 100,000

לידיעתך ,טעינת הכרטיסים תתבצע באופן אוטומטי עד  2ימי עסקים מרגע קבלת אישור
מחברת השילוח כי הכרטיסים נמסרו .אם ברצונך שהכרטיסים יטענו לפי דרישה (ולא באופן
אוטומטי) ,צור קשר עם נציג המכירה.

אופן התשלום :
סמן את אחד מהאמצעי התשלום הבאים :
בנקאית
.i

 כרטיס אשראי

 העברה

 קיזוז צפויות

פרטים לתשלום בכרטיס אשראי

(מסוג ויזה או מאסטר קארד בלבד לא ניתן לבצע את החיוב בכרטיס מסוג דיינרס
ואמריקן אקספרס)
מספר הכרטיס_______/_______/_______/_______ :
תוקף הכרטיס_____/_____ :
 3 ( CVVספרות אחרונות בגב הכרטיס) ________ :
מספר התשלומים (סמן)3 /2 / 1 :
שם מלא של בעל הכרטיס__________________ :
ת.ז של בעל הכרטיס______________ :
פרטי חשבון להעברה בנקאית
בסכום מעל  ₪ K5בלבד
בנק  10-סניף800 -

סוג חשבון100 -

מספר חשבון 673600/87 -

נדרש לצרף לטופס ההזמנה אישור העברה בנקאית ,פרטי חשבון מקס איט פיקדונות
יובהר כי רכישת כרטיסי תווים מסוג  giftcardאינם מהווים "עסקה" לעניין חוק מע"מ.
לכן הרכישה אינה מלווה בחשבונית מס אלא רק באישור תשלום/קבלה.
פרטים אודות קיזוז מצפויות:
קיזוז מסכומים המגיעים למזמין בהתאם להסכם בית עסק בינו לבין מקס ("צפויות").
מובהר ,כי תשלום באמצעות קיזוז מצפויות כפוף לאישור מקס ומותנה בקיום כספים
מספיקים לצורך ביצוע הקיזוז כאמור.
הצהרת המזמין

טופס הזמנה זו כפוף להסכם המסגרת מתאריך _____________ :כמפורט בסעיפים 2-
 3להסכם המסגרת ,וכל הוראות ההסכם יחולו על ההזמנה.
בהזמנות מעל  ₪ 50,000נדרש לצרף להזמנה תעודת התאגדות.
טעינת הכרטיסים תתאפשר רק לאחר שיתקבל במקס אישור בדבר העברת כספי
הטעינה.
הנני לאשר את פרטי ההזמנה הנ"ל וכי כל הסעיפים המפורטים לעיל מקובלים עליי:
תאריך _______________ שם החותם ____________
חתימה _______________ חותמת _______________

נספח ב' – דוגמת כרטיס Gift card max

*שווי כרטיס ותוקף להמחשה בלבד
נספח ג'  -רשימת רשתות המכבדות את כרטיס Gift card max

