תקנון פעילות שכ"ל לעסקים
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על שימוש בפלטפורמת שכ"ל לעסקים בחסות בנק לאומי לישראל בע"מ כמפורט להלן.

 .1פלטפורמת "שכ"ל לעסקים" (להלן" :הפלטפורמה") פועלת במסגרת מתחם המספק מענה  360לעסקים קטנים,
בינוניים ועצמאיים .בפלטפורמה יופיעו שירותי תוכן וייעוץ וכן מוצרים המסייעים לבעלי העסקים.
 .2בהגשת בקשה לקבלת ייעוץ או שימוש בשירותים המוצעים בפלטפורמה הנך מקבל על עצמך את כל התנאים
האמורים בתקנון זה המפורטים להלן:
 .3הגדרות – למונחים המובאים בתקנון זה יינתנו הפירושים הבאים בצידם:
'אתר' -פלטפורמת העסקים מבית שכ"ל דרכו מוגשת הבקשה.
'בקשה' -טופס הבקשה מהאתר במסגרתו מולאו פרטי המבקש כפי שנתקבל במשרדי החברה.
'הבנק' או 'בנק לאומי' – בנק לאומי לישראל ,נותן החסות לפלטפורמה.
'חברת שכ"ל' -חברת שקט כלכלי בע"מ ,המעניקה את השירות למבקש ומפעילה את האתר.
'מבקש''/מצטרף' – משתמש שהגיש בקשה לאחר שעמד בקריטריונים הקבועים להגשתה ,ולתנאי תקנון
 .4כללי
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7

תקנון זה מיועד להסדיר את הגשת הבקשה לייעוץ או שירות מקצועי במסגרת הפלטפורמה ,ואין באמור
בתקנון זה בו כדי להחליף ו/או לשנות ו/או לגרוע מכל הסכם אחר עליו חתם המבקש.
חברת שכ"ל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ,לשנות ,לצמיתות ,או לפרק זמן מוגבל ,את
הפלטפורמה וזאת בכל עת וללא שנתנה הודעה על כך מראש.
מספר הזכאים לקבלת ייעוץ או שירות מקצועי ,ללא תשלום מבין לקוחות בנק לאומי ,ייקבע ע"י נותן
החסות ,בנק לאומי ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,ועד גמר המלאי.
חברת שכ"ל שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי .כל שינוי
כאמור יחייב מרגע פרסומו באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפלטפורמה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
חברת שכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמבקש ,מלבד ההסכמה הניתנת כאן ,כי יחתום על
תקנון זה בגרסה לא אלקטרונית .האמור בסעיף זה לא יפחית ו/או יפגע בתוקפו של תקנון זה.
בתקנון זה הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות .מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון
נקבה והאמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים.

.4.8
 .5תנאי קבלת ייעוץ או שירות בפלטפורמה
 .5.1אדם או בעל עסק (להלן" :העסק") המעוניינים לקבל ייעוץ או להשתמש במוצרי הפרויקט ימלאו באתר
את טופס הבקשה ,אשר יכלול פרטים לגבי עסקו /תחום העסקים שבו הוא עוסק ,ולגבי תחום הייעוץ
הנדרש לו ,בהתאם לצרכי עסקו .טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפלטפורמה.
 .5.2הפרטים אשר ימולאו ע"י מבקש שהינו לקוח בנק לאומי ,יועברו לבנק לצורך זיהוי ואימות כי מנוהל
חשבון עסקי בבנק לאומי.
 .5.3הפורום המנהל של הפלטפורמה יכלול נציגים מטעם שכ"ל לעסקים ,אשר יבצעו את התשאול הראשוני
של בעל העסק בשיחה טלפונית ויתאמו במידת הצורך את הייעוץ הנדרש עם היועץ הנבחר .מובהר בזאת
כי מספר שעות הייעוץ אשר ינתנו ללא תשלום לעסקים לקוחות לאומי ,בפלטפורמה מוגבל עד גמר
המלאי.
 .5.4חברת שכ"ל תהיה רשאית להגביל את השתתפות משתתף בפלטפורמה ,לבטל ו/או להשעות ,באופן זמני
או קבוע ,את פעילותו של לפי שיקול דעתה הבלעדי .אישור סופי לזכאות להשתתף בפעילות כפוף
לאישורו חברת שכ"ל ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר
עם האמור.

 .5.5לקוח בנק לאומי ,רשאי לבחור אחד מבין השירותים המפורטים ,בהתאם לשיקול דעת הבנק ,ועד גמר
המלאי:
 .5.5.1קידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם – לקוח בנק לאומי יוכל לקבל ייעוץ מקצועי בדבר קידום
ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם בן שעה אחת ,הייעוץ אינו כולל את התשלום לפייסבוק.
 .5.5.2מיתוג אישי לעסק – ייעוץ מקצועי בדבר קידום אישי לעסק בן שעה אחת ממומחה בנושא ,ואינו
כולל תשלום ספקים חיצוניים כגון :עלויות דפוס ,עריכת וידאו ,הקלטות ,צילום/איור מקורי,
הלחנת מוסיקה או מכוני מחקר.
 .5.5.3כרטיס ביקור דיגיטלי – מתן שעת ייעוץ בנושא בניית כרטיס ביקור דיגיטלי.
 .5.5.4ייעוץ מקצועי ראשוני ממומחה בן שעה אחת.

בנוסף ,יוכלו לקוחות בנק לאומי לקבל הטבה בפתיחת חנות אינטרנטית לעסק ל  3חודשים חינם במסלול
התחייבות ל 15 -חודשים .ההטבה כוללת הוצאת  50חשבוניות ראשונות בחינם ו  4משלוחים חינם למי שיבחר
בשרות המשלוחים .מתן נתון לשיקול דעת הבנק ותנאיו .ההטבה תינתן למצטרפים לשירות עד ליום
 .31.5.2021הבנק רשאי לבטל או לשנות את ההטבה לפני המועד הנ"ל .השירות ניתן ע"י ישראכרט ו/או
איי.די.די.אס שירותים בע"מ ובאחריותן הבלעדית.
 .5.6ההטבה ניתנת ללקוחות בנק לאומי בלבד ,ולקוח הבנק אינו רשאי להעביר את ההטבה לאחר.
 .5.7ידעו לי כי הפלטפורמה כוללת מידע ותכנים בתחומים שונים ,לרבות תחומים מקצועיים או הכרוכים
במומחיות כזו או אחרת ,ואלה לא הוכנו על ידי הבנק או על ידי חברת שכ"ל ,ולא על דעתם .כל האחריות
למידע ולפרסומים בפלטפורמה ולמידע ולייעוץ אשר מתקבל מנותני השירות במסגרת הפלטפורמה
ובמסגרות אחרות ,בין אם נלוות לפלטפורמה ובין אם לאו ,הינה של נותני השירות ,ולא מטעמם ועל
דעתם של הבנק ו/או קרן שכ"ל .כמו כן ,ידוע לי שבנק לאומי אינו מבקר את הפלטפורמה ,את נותני
השירות במסגרת הפלטפורמה ,או במסגרת הייעוץ שניתן ואינו מפקח עליהם או נושא באחריות להם.
 .6אחריות
המבקש פוטר את חברת שכ"ל ו את נותן החסות בנק לאומי מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים
העלולים להיגרם למבקש ,במישרין או בעקיפין בקשר עם הפלטפורמה/הייעוץ/השירות.
המבקש מתחייב שלא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים ,סימני מסחר ,או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה
 .7פרטיות
 .7.1הפרטים אשר יימסרו בבקשה יועברו לעיון חברת שכ"ל לצורך בחינת הבקשה.
 .7.2חברת שכ"ל פועלת לשמור על סודיות הנתונים שיימסרו בבקשה וזאת בהתאם לדין.
 .7.3פרטי הלקוחות המזוהים כלקוחות בנק לאומי יועברו להנהלת לאומי לצורך זיהוי ואימות.
 .8זכויות יוצרים
 .8.1כל הטפסים ו/או כל מידע אחר המצוי בפלטפורמה הם רכושה של חברת שכ"ל ,אלא אם כן נאמר אחרת
במפורש.
 .8.2אין לעשות כל שימוש בטפסים ו/או בכל מידע אחר המצוי באתר ללא קבלת הסכמתה של חברת שכ"ל
מראש ובכתב.
 .8.3כל העתקה ,פרסום ,הפצה ברבים או שימוש במידע לכל מטרה שהיא ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה,
הינו אסור וזאת על פי כל דין.

 .9סמכות שיפוט
 .9.1תקנון זה וכל הרלוונטי אליו ,לרבות הגשת הבקשה וקבלת הסדר המימון ,כפופים לדין הישראלי בלבד.
 .9.2בכל מקרה של סכסוך בקשר עם תקנון זה ו/או עם הגשת הבקשה ו/או עם הסדר המימון תהיה סמכות
שיפוט ייחודית לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

בהשתתפותי בפלטפורמה אני מאשר את תקנון זה

