לכבוד
בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
פקס03-7962485 :
מיילmarketing@icic.co.il :

הנדון :בקשה להצטרפות לאתר בססח באינטרנט
אני הח"מ:
שם המבוטח:
מספר המבוטח:
מבקש בזאת להצטרף להסדר בססח באינטרנט – מערכת .On-Line
הואיל:
והואיל:
והואיל:

והודעתם לנו כי תהיו נכונים לאפשר לנו להתקשר באמצעות מערכת תקשורת
בע"מ
ממוחשבת למחשב בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי
(להלן":בססח") ,לשם ביצוע פעולות כמפורט להלן;
ואנו הבעלים של המערכת המותקנת אצלנו וכן ברשותנו תוכנה המאפשרת לנו
להתקשר לאינטרנט.
ואנו מעוניינים לקבל מידע ולבצע פעולות באמצעות אתר האינטרנט.

אנו החתומים מטה ,מבקשים להצטרף לשירות בססח באינטרנט (להלן" :השירות")
ולהתקשר עמכם לשם כך בהסכם שתנאיו מפורטים להלן .לפיכך אנו מסכימים ,מצהירים
ומתחייבים כדלקמן:

 .1הצהרות המבוטח
.1.1
.1.2

אנו מבקשים כי המידע שנתקבל והפעולות שנוכל לבצע במסגרת השירות ,יהיו
עבור מספר המבוטח הרשום לעיל ("להלן מספר המבוטח מבוטח").
אנו מעוניינים לקבל מבססח באמצעות המערכת את השירותים כמפורט להלן וכן
שירותים נוספים עליהם תודיע לנו בססח מעת לעת ובתנאים שיפורטו
בהודעותיי.

 .2השירותים
 .2.1השירותים המתבקשים על ידינו:
קבלת מידע (קריאה בלבד).
.2.1.1
בקשת מכסות.
.2.1.2
דיווח על משלוחים.
.2.1.3
קבלת דיווח יומי בדואר אלקטרוני על שינוי במכסות האשראי.
.2.1.4
קבלת תוצאות שאילתות מהמערכת במשלוח דואר אלקטרוני.
.2.1.5
.2.2

ידוע לנו כי יתכן ובססח תאפשר לנו בעתיד גם שירותים נוספים ואנו מסכימים כי
אם נבקש להצטרף לשירותים אלה ,יחולו עלינו התנאים הכלליים המפורטים
בהסכם זה.

.2.3

לצורך קבלת השירותים נקבעו לנו שמות משתמשים וזיהוי (להלן :סיסמאות)
אשר יהיו ייחודיים רק לנו .הננו מתחייבים לא להעביר נתונים אלו לגורמים אשר
אינם מוסמכים להשתמש במערכת .הננו מצהירים כי אנו אחראים לכל התוצאות
של שימוש ללא רשות בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע אשר ניתנו
לכם.

.2.4

אנו נודיע לבססח על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בסיסמאות אשר ניתנו
לנו .בהקשר זה ,אנו פוטרים את בססח מאחריות ואנו נהיה אחראים לכל נזק
שייגרם לנו ו/או לבססח ו/או לאחרים עקב שימוש בסיסמאות וכמו כן מתחייבים
לשאת בכל נזק שייגרם לבססח הנובע ממחדל שלנו לשמור הסיסמאות ,בהתאם
להתחייבותנו זו.

.2.5

הוראות הביצוע שינתנו על ידנו במסגרת השירותים ,על פי כתב זה ,יחייבו
אותנו לכל דבר ועניין ובססח תהיה פטורה מכל אחריות כלפינו לנזק שיגרם לנו
עקב כל שגיאה שלנו ,או התחברות או ציתות למערכת על ידי צד שלישי כלשהו.

.2.6

לבססח שמורה הזכות לגבות דמי שימוש בגין השירותים המפורטים בהסכם זה
ו/או חלק מהם וזאת בהודעה בכתב  30יום מראש.

 .3האחריות
.3.1

ידוע לנו כי המערכת עלולה להיות בלתי פעילה מדי פעם או שתפעל באופן חלקי
או בלתי תקין ,עקב תקלות טכניות או אחרות ואנו משחררים את בססח מכל
אחריות לתקלות ו/או אי פעילות כאמור.

.3.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בססח תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק ,הפסד או
הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לנו במישרין או בעקיפין כתוצאה משיבוש
במידע ,בנתונים בהעברת או בקליטת הוראות הביצוע שלנו ו/או כתוצאה
מתקלות אחרות שאינן בשליטתה.

.3.3

ידוע לנו כי למרות שבססח נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת המערכת ,קיים
סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי המידע אודותיי ו/או אודות המשלוחים
שביצע המבוטח ו/או אודות מכסות אשר קיימות ונתבקשו ,לרבות ביצוע פעולות
שונות בהם ללא הסכמתנו ו/או על ידי מי שלא הורשה על ידנו ואנו משחררים
את בססח מכל אחריות לנזקים העלולים להיגרם לנו ו/או לאחרים כתוצאה מכך.

.3.4

אנו מתחייבים בזה לשפות את בססח בגין כל נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו לה
כתוצאה מדרישת או תביעת צד שלישי כלשהו כלפיה ,כתוצאה מפעולה כלשהי
מצידינו ,הקשורה בקבלת השירותים על ידנו בהתאם לכתב זה.

.3.5

י דוע לנו כי הנתונים המסופקים באתר הם לצרכי מידע בלבד ואינם מחייבים את
החברה .וברור לנו כי הנתונים באתר מהווים תמצית של ההחלטות והתנאים
אשר ניתנו בכל הקשור לפוליסה שלנו .ברור לנו כי ,בססח מחויבת אך ורק
להחלטות ולתנאים כפי שרשומים בספרי החברה ובמסמכים הרשמיים אשר
מועברים אלינו מפעם לפעם.

.3.6

ידוע לנו כי ,בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר לבין המידע
המופיע בספרי החברה יקבע המידע המצוי בספרי החברה.

 .4שינויים בשירות ו/או הפסקת השירות
.4.1

בססח תהיה רשאית לשנות את התנאים שבהסכם זה ו/או את השירות ,בהודעה
בכתב שתינתן לנו לפחות  14ימים לפני כניסת השינוי לתוקפו.

.4.2

בססח תהיה רשאית בכל עת להגדיר בעבור כל משתמש במערכת את רמת
הרשאות השימוש בה וכן תהיה רשאית בכל עת להפסיק לנו את השירות מכל
סיבה.

 .5זכויות קניין
ידוע לנו כי הבעלות בתוכנה ובכל זכויות הקניין הרוחני (זכות יוצרים ,סימנים מסחריים,
סודות מסחריים וכיו"ב) של שירותי  On - Lineבאינטרנט שייכים לבססח או לצד שלישי
שפיתח אותם עבורה או מסר לה שימוש בהם .לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו
מתחייבים:
 .5.1שלא להעתיק או לאפשר לאחר להעתיק את הסימנים המסחריים המופיעים
במערכת ה On - Line -של בססח ,וכל קניין רוחני שיש בתוכנה.
.5.2

בעת ההתקשרות לא לנסות להיכנס ,באתר ה On - Line -לנתונים של מבוטח
אחר ,שאינו נוגע באופן ישיר לעסקינו.

.5.3

לא להשתמש במערכת ובתוכנה ,אם הסתיים חוזה הביטוח על-ידי אחד
הצדדים.

 .6תוקף וסמכות
אנו מצהירים כי קראנו את התנאים הרשומים בהסכם זה ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול על
פיהם:
 .6.1אנו מצהירים כי אנו מוסמכים לפעול ולהתחייב בשם החברה.
.6.2

ידוע לנו כי האישור המלא לשימוש במערכת ה On - Line -יינתן רק לאחר
חתימה על המסמך זה והעברה של פרטים מלאים של המורשים לשימוש
במערכת בטבלה המצויה להלן.

.6.3

הננו מסכימים כי הדין החל על האתר הינו הדין הישראלי והסמכות השיפוט
הבלעדית תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו.

תאריך:
חתימה:
תפקיד:
מס' ת"ז:
שם מורשה החתימה:
חותמת בית העסק:

פירוט משתמשים:
שם משתמש
(שם
ומשפחה)

שם
משתמש
מבוקש

תפקיד

דואר אלקטרוני1

מעוניין לקבל
מספר
טלפון נייד 2עדכונים יומיים
בדואר אלקטרוני
כן /לא
כן /לא
כן /לא
כן /לא

 1שדה חובה
 2סיסמאות חד פעמיות נשלחות ב SMS -לטלפון נייד של המשתמש או לתא דואר אלקטרוני

