
 
 

 

 םהצטרפות למועדון מנויי הסכם

 מה כולל המנוי .1

  איגוד של חברים למילוי משותף של טפסים להגרלות הלוטו הרגילות וארגון וסיוע בשליחה של טפסי ההשתתפות כאמור

 בהגרלות הלוטו הרגילות ומוצרים והטבות נוספות אשר תציע החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .ההשתתפות תהיה בקבוצה של שישה אנשים 

 לקות באופן שווה בין כל חברי הקבוצהכל הזכיות בכל ההגרלות מתח! 

  .באתר האינטרנט שלנו  , המספרים בקבוצה וחברי קבוצתך ישתנו מעת לעת ותוכל מידי יום להתעדכן במספריך החדשיםשים לב

www.lottocash.co.il  הבאים:באמצעות שם המשתמש והסיסמא " האיזור האישי"תחת לשונית 

 

 תנאי ההסכם

 "(החברה" –)להלן  67442אביב -תל  38מרחוב נחלת יצחק,  511712598פ .מ ח"טלכלל בע: בין

 "(המשתתף" –נמסרו לחברה במעמד הצטרפותו למועדון )להלן המשתתף שפרטיו האישיים  :לבין

שמטרתו לשלוח עבור חבריו טפסי השתתפות בהגרלות שונות שמקיים מפעל הפייס וכן לאגד את החברים למילוי משותף של  ,והחברה מנהלת מועדון חברים: הואיל

 טפסים

 "(;המועדון" –)להלן להגרלות אלו 

 ;והתנאי להצטרפות למועדון הנו רכישת מנוי :הואיל

 ;להלן בחוזה זה התנאים שיפורטול פי ענוי, החברה מוהמשתתף מעוניין לרכוש מאת  ל:והואי

 או בטלפון הודעה מתן באמצעות, זה הסכם נשוא ההתקשרות את לבטל רצונו על להודיע, עת ובכל דעתו שיקול פי על, רשאי יהיה המשתתףווהואיל: 

ובהתאם, יחול  lottocash.co.ilאו באתר האינטרנט בכתובת  פקסימיליה, אלקטרוני דואר או, רשום דואר באמצעות, או בכתב, החברה בכתובת פה-בעל

 .להלן 7.3סעיף 

 

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 

 מבוא .1

 .המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .1.1

 .כותרות הסעיפים בחוזה הנן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו .1.2

 

 :בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כמפורט להלן –  הגדרות .2

 .פ חוזה זה"משלם דמי מנוי וממלא את כל התחייבויותיו ע, אדם שרכש מנוי  -" משתתף"או " חבר" .2.1

 .לצורך השתתפות בהגרלה שמקיים מפעל הפיס, לפי כלליו של מפעל הפיס, טופס הגרלה המופק ומופץ על ידי מפעל הפיס -"טופס" .2.2

 .מנוי חודשי מתחדש מדי חודש  -" מנוי" .2.2

 .תשלום חודשי קבוע שישלם המשתתף" -דמי מנוי" .2.4

 ,נכון למועד חתימת חוזה זהע. י תוכניותיו ומועדיו פעמיים בשבוהגרלות הלוטו שנערכות על ידי מפעל הפיס לפ -"הגרלות הלוטו הרגילות" .2.2

 .או מיוחדות שמקיים מפעל הפיס מעת לעת/אלו אינן כוללות הגרלות נוספות והגרלות  .ש"ובמוצ  'בימים ג ,בדרך כלל ,הגרלות אלה מתקיימות

 .מעבר להגרלות הרגילות, הגרלות לוטו שמקיים מפעל הפיס מעת לעת -"הגרלות הלוטו הנוספות" .2.6

 16:00.עד   09:00משעה ה' עד א' ימים  - "ימי עבודה או ימי עסקים" .2.7

ההרשאה לחיוב כרטיס האשראי של המשתתף ופרטי חשבון בנק  ,גובה דמי המנוי, לחוזה זה בו מפורטים פרטי המשתתף מבואה –"מבוא" .2.2

 .להעברת זכיות

 

 מטרת החוזה .3

 .לאפשר למשתתף לרכוש מאת החברה מנוי חודשי מתמשך .2.1

 .או אחר את הטפסים ותשלח אותם עבור המשתתף/החברה תמלא באופן אוטומטי ו .2.2

החברה . החברה בהסכם זה תחייבנה את החברה כל עוד תוכניותיו של מפעל הפיס תהיינה כפי שהן ביום חתימת הסכם זה כל התחייבויות .2.2

הוראות בדבר שינויים וטיבם יישלחו  .את התחייבויותיה בהתאם לשינויים שיחולו בתוכניות מפעל הפיס או להפסיק/תהיה רשאית לשנות ו

 .למשתתף במידה ויהיו שינויים שכאלה

או בארגון הגרלות אלא אך ורק מאגדת את החברים להשתתף /המשתתף מצהיר שידוע לו והוסבר לו שהחברה אינה עוסקת בהגרלות ו .2.4

 .תוכניותיו המתפרסמות  ברשומות ביחד בהגרלות שעורך מפעל הפיס לפי

 

 דמי מנוי .4

הכוללים הרשאה לחיוב כרטיס האשראי בדמי  ,ההצטרפותשמסרת במועד כל התשלומים על פי חוזה זה יבוצעו בכרטיס אשראי על פי הפרטים  .4.1

  כפי שיעורם מעת לעת ,המנוי

ח י ו ו ע להר קבו  

 לוטוקש מקבוצת טלכלל
 באבי-תל 38נחלת יצחק וב רח

 67442 מיקוד 
 טל: 03-6060688, פקס: 03-6060689

e-mail:office@lottocash.co.il 
www.lottocash.co.il 

 שירות לקוחות:

02-606-0622טל:  

http://www.lottocash.co.il/
http://www.lottocash.co.il/
mailto:office@lottocash.co.il
file:///C:/Users/ohad.safran/Desktop/www.lottocash.co.il


יהא זכאי ומאותו יום הוא לא יבוטל המנוי מיידית , במידה ולא יעמוד משתתף בתשלום כלשהו מתשלומיו ש.ף אחת לחודדמי המנוי יגבו מהמשתת .4.2

 .ככל ותחלק ,הטבות שתחלק החברה לחבריה מדי פעםהולשירותים 

שתישלח  ,יום  30בכפוף למתן הודעה בכתב ומראש של , לחברה שמורה הזכות לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת לפי שיקול דעתה .4.2

 למשתתף

לפי  123-או הגרלות ה/אנס ו'בהגרלות רב הצ םהמינימאלייאו לשינויים בדמי ההשתתפות /עלות  דמי המנוי תהא צמודה למחיר  טור הלוטו ו .4.4

כאמור  ,כי אם תחול עליה בדמי המנוי כתוצאה מהצמדתו. למען הסר ספק מובהר ס.הפיס מעת לעת ובאותו יח כפי שיקבע על ידי מפעל ,העניין

 .לא תישלח על כך הודעה למשתתף ,לעיל

 

 התחייבויות החברה .5

כי כל עוד לא  ם,מוסכ. מאת החברה מנוי מתחייבת החברה לאפשר למשתתף לרכוש, פ חוזה זה"בכפוף למילוי כל התחייבויות המשתתף ע .2.1

יכנס המנוי לתוקפו עד ארבעה עשר ימי עבודה מיום קבלת אישור חברת  בפרטים שמסרת במעמד הצטרפותך למועדון, נתגלה פגם כלשהו 

 .ההצטרפותמעמד בעל ידי המשתתף  נמסרוהאשראי ביחס לתוקפו של כרטיס האשראי שפרטיו 

 .הפיס מפעל י"ע תתקיים אם, חלופית בהגרלה המשתתף את תשתף החברה, להשתתף זכאי היה המשתתף בה כלשהי הגרלה ותבוטל במידה .2.2

 את למשרדיה ולהחזיר, ההשתתפות דמי את עבורו לשלם, הפיס מפעל של המכירה לנקודת ההגרלות טפסי את להעביר מתחייבת החברה .2.2

 .הפיס מפעל של המסוף י"ע החתומים הטפסים

 השני או/ו הראשון בפרס זכו כלשהי בקבוצה משתתפים כי זו מסריקה יתברר אם. המשתתפים טפסי של סריקה החברה תבצע הגרלה כל לאחר .2.4

 .ויהיה עליו להגיע עם תעודת זהות על מנת לקבל את הזכייה בליווי נציג החברה החברה,המשתתף למשרדי  יוזמן, הלוטו הגרלת של

 .אישורו קבלת לאחר רק המשתתף של פרטיו את תפרסם זכייה של במקרה כי, מתחייבת החברה .2.2

 הבנק לחשבון ב"מס באמצעות לחודש אחת הזוכים למשתתפים ויועברו החברה י"ע ייגבו, הלוטו בהגרלת השני או/ו הראשון הפרס שאינם פרסים .2.6

 להלן) ₪ 50 על יעלה לא מקרה בכל אשר, לעת מעת החברה י"ע שייקבע מסכום נמוך יהיה הפרס וסכום במידה ,עם זאת .המשתתף מסר אותו

על אף . לאחר שסכומי הפרס שהצטברו לזכותו יעלו על סכום המינימום ,ויועבר לחשבונו הלקוח לזכות הפרס סכום יצטבר"(, המינימום כום"ס –

 .נמוכים מסכום המינימוםגם אם סכומי הפרס יהיו ,עם תום תקופת המנוי יועברו לחשבון הלקוח כל סכומי הפרס שהצטברו לזכותו ,האמור

או כל פעולה אחרת הקשורה עם מילוים והעברתם למפעל הפיס הינם קניינה הבלעדי של החברה /מובהר בזה כי שיטת מילוי הטפסים ו .2.7

 .ולמשתתף לא יהיה כל חלק בהם

 .יובהר כי טופס ההגרלה הקובע לכל דבר ועניין הינו הטופס כפי שנקלט במחשב מפעל הפיס,למען הסר ספק .2.2

כמפורט בתקנוני  , תהיה זהה לאחריותו של מפעל הפיס כלפי רוכשי טפסי הגרלה של מפעל הפיס ,אחריותה של החברה לתביעות משתתפיה .2.5

 ס,הפי במפעל נקלטו לא בהן נסיבות עקב לרבות, תהיינה אשר הסיבות תהיינה, בלבד הטפסים עלות על מפעל הפיס ובשום מקרה לא תעלה

ו/או )לפי הרלבנטי( של טופס עם מספרי  קלפי ההגרלה של קבוצת המשתתף או ההגרלה מספרי נקובים בו הטופס נתוני ,שהיא סיבה מכל

 .המשתתף האישיים

 .מובהר ומוצהר כי רכישת מנוי לא תחייב את החברה בכל התחייבות שהיא לגבי סיכויי זכייתו של המשתתף ,למען הסר ספק .2.10

או מחדל /עקב כל מעשה ו, או מי מטעמו/אם יגרם למשתתף ו ק,מי מטעמה כלפי המשתתף בגין כל נזאו /ו או עובדיה/היקף חבותה של החברה ו .2.11

 .על גובה דמי המנוי החודשיים ששילם המשתתף לחברה, לא תעלה בכל מקרה, לרבות הפרת חוזה זה על ידה ,או מי מטעמה/של החברה ו

 

 התחייבויות והצהרות המשתתף .6

 :בזאת כדלקמןהמשתתף מתחייב ומצהיר 

 .המשתתף מתחייב לשלם במלואם ובמועדם את כל התשלומים על פי חוזה זה .6.1

 הרגילות הלוטו הגרלות לשתי מעבר, לעת מעת הפיס מפעל שמקיים הנוספות הלוטו בהגרלות ישתתף לא שהוא לו ידוע כי מאשר המשתתף .6.2

 .שבוע בכל כלל בדרך שמתקיימות

ובהתאם  לעת מעת שיהיו כפי, המנוי בדמי המשתתף את לחייב האשראי כרטיס למנפיק הוראה לתת לחברה הרשאה בזה נותן הוא כי .6.2

. אשראי חברת יחליף או/ו הכרטיס מנפיק אצל אשראי כרטיס המשתתף מספר יחליף אם גם בתוקף תהא זו הרשאה וכילהוראות הסכם זה, 

שמו ושעל פיו יבוצעו החיובים  על שנרשם החלופי האשראי כרטיס פרטי את לה ולהעביר החברה את ליידע החובה תחול המשתתף על

אך לא חייבת לבטל את המנוי  ,תהא רשאית החברה. כי אם לא יעביר משתתף את פרטי כרטיס האשראי החלופי ,מוסכם. כאמור בחוזה זה

 .להלן 7בסעיף  כאמור

 .כדי להתאימם להוראות הדיןבכל מקרה של שינוי בדין רלבנטי תהיה רשאית החברה לשנות את תנאי חוזה זה  .6.4

 .כלשהו אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב 'פ חוזה זה לצד ג"כי הוא לא יהיה רשאי להמחות את התחייבויותיו וזכויותיו ע .6.2

 .עימם בקשר תביעה או /ו טענה או/ו דרישה כל לו תהיה ולא שהיא בחינה מכל לו ומתאימים צרכיו על עונים הטופס ומשלוח מילוי שיטת כי .6.6

 בפרס משתתף של הזכייה לסיכויי באשר הן, אחריות כל החברה על להשית או/ו להטיל כדי בה אין מנוי רכישת כי מובהר ,ספק הסר למען .6.7

 .או פרס כלשהו ממפעל הפיס במקרה של זכייה של טופס אחד או יותר/לגבייתסכום ו בקשר והן כלשהו בסכום או/ו

 .הפיס מפעל כנגד תביעה לכל ביחס שנה חצי בת מקוצרת התישנות תקופת שחלה לו ידוע כי .6.2

 יהיה, טופס פסילת בשל לרבות, החברה בשליטת שאינה סיבה מכל, כלשהי בהגרלה החברה י"ע שנשלח הטופס ישתתף לא שבו מקרה בכל .6.5

 .הטופס בלבד עלות של להחזר המשתתף זכאי

בהגרלה , ככל שניתן ,פרט לשיתופו של המשתתף, סיבה שהיא מכל, כי לחברה לא תהיה כל אחריות במקרה שהגרלה אחת או יותר תבוטל .6.10

 כמפורט לעיל ,חילופית

הגרלות או פעילות נושאת , ניכוי מתשלומים בשל הימורים)המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי על פי פקודת מס ההכנסה ותקנות מס הכנסה  .6.11

 (,הימורים או פעילות נושאת פרסים ,ו רווח מהגרלותא/קביעת סכום לעניין השתכרות ו)הכנסה כן צו מס  -2003(ג"התשס (פרסים

הפיס יהיו לאחר ניכוי מס בשיעורים הקבועים בתקנות ובצו  הסכומים שיתקבלו מאת מפעל  2003,ביולי 1החל מתאריך  -2003,ג"התשס

 .או בכל דין שיבוא מעת לעת במקומם, דלעיל

 .אם יחולו, בכל הנוגע לשינוים בשיעורי המס ,בדין לרבות ומבלי לגרוע מהאמוראו שינוי /מובהר בזאת כי החברה תפעל בהתאם לכל הוראה ו .6.12

 

  החוזה סיום .7

 של האשראי כרטיס של תוקפו את תאשר האשראי חברת בו מהמועד החל ,ומתמשכת קצובה בלתי לתקופה הינה זה חוזה מכוח ההתקשרות .7.1

 .עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים לפי הודעת מי מהם על סיומה ,יתבצעו מדי חודש לפיו התשלומים כאשר  ,המשתתף

 .לפחות עסקים ימי 7 של מוקדמת בהודעה ,עת ובכל דעתה שיקול פי על ,לסיומה זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאית תהייה החברה .7.2

 או בטלפון הודעה מתן באמצעות, זה הסכם נשוא ההתקשרות את לבטל רצונו על להודיע, עת ובכל דעתו שיקול פי על, רשאי היהי המשתתף .7.2

. lottocash.co.ilאו באתר האינטרנט בכתובת , פקסימיליה, אלקטרוני דואר או, רשום דואר באמצעות, או בכתב, החברה בכתובת פה-בעל

 ההתקשרות תסתיים ,כאמור הודעת ביטול לחברה שהומצאה במקרה . שלו הזהות תעודת מספר ואת שמו את לפרט המנוי על הביטול בהודעת

מיום  עסקים ימי 6 בתוך - רשום דואר באמצעות הביטול הודעת נמסרה ואם ,הביטול הודעת שנמסרה מיום עסקים ימי 3 תוך זה הסכם נשוא

  .והכל במידה והמנוי לא נקב במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול -מסירתה למשלוח



החברה תהיה רשאית להביא חוזה זה , להביא חוזה זה לסיומו לפי שיקול דעתה כמפורט לעילמבלי לגרוע מזכותה הבלתי מותנית של החברה  .7.4

או במקרה בו הפר המשתתף הוראה אחרת בחוזה /לסיומו או לבטלו לאלתר במקרה בו לא שולם תשלום כלשהו לו זכאית החברה לפי חוזה זה ו

 .במסגרתה נדרש תיקונה של ההפרה, מהחברה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעה, אשר לא תוקנה על ידו, זה

 

 תשונו .8

 .החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה ובלבד שזכויות המשתתף לא תפגענה .1.8

או לעשות כל פעולה בשמו לרבות הופעה בפני גורמים שונים /חתימה על חוזה זה כמוה כמתן רשות וייפוי כח מאת המשתתף לחברה להופיע ו .2.2

 .אחר התחייבויותיה על פי חוזה זה על מנת שהחברה תוכל למלא

מובהר כי כל הודעה  .או לשלוח הודעה לכתובת המשתתף/החברה תהיה רשאית למסור הודעה למשתתף באמצעות פרסום מודעה בעיתון יומי ו .2.2

על ידך במעמד ישלחו לכתובתו של המשתתף כפי שצוינה , ביטול ההסכם או אי חידושו, לתיקון הפרה דרישה ,בעניין שינוי בדמי המנוי

שמסר במעמד ההצטרפות כל שינוי באיזה מהפרטים  על, לענין זה מתחייב המשתתף להודיע לחברה באופן מיידי ובכתבההצטרפות למועדון. 

 .פרטיו כאמורבמקרה שלא יעדכן את  ,ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין אי קבלת הודעותלמועדון, 

 

 .כי תוכנו נהיר וברור לי, כי קראתי בעיון את תנאי החוזה, הנני מצהיר


