גילוי נאות:
.1

מהות השירות:
אנו נחייב את כרטיסי האשראי שבחרת לצרף לשירות ,באופן שבו סכום החיוב יועבר כתרומה לעד3 -
.1.1
עמותות מסוימות או תחומים מסוימים ,אשר אושרו על ידי עמותת עיגול לטובה ובכפוף לבחירתך.

.1.1
.1

התרומה תועבר לעמותת עיגול לטובה ,וזאת תהיה האחראית הבלעדית להעביר את התרומה לעמותה/ות
שאליה/ן בחרת להעביר את תרומתך.

ביצוע התרומה:
אופן התרומה יתבצע על דרך של "עיגול" סכום כל עסקה שתבצע עם בית עסק מסוים לשקל הקרוב כלפי
מעלה .כך ,למשל ,מקום בו ביצעת עסקה בסך של  ,₪ 75.10תעוגל העסקה לסכום של  ,₪ 76.00ו₪ 0.90 -
יועבר כתרומה.
מובהר ,כי השירות חל על עסקאות רגילות בלבד ,עסקאות שבוצעו במט"ח והומרו לש"ח ,ועסקאות שחויבו
במהלך החודש וידווחו במועד.
החל ממועד החיוב הראשון מיום הצטרפותך לשרות ,ייכללו כל העסקאות שהצטברו ממועד החיוב הקודם
ועד למועד זה.

.3

סוגי עמותות:
במסגרת השירות תוכל לבחור להעביר את התרומות ליעדי התרומה באחת מן הדרכים הבאות:
.3.1
 .3.1.1תרומה לעמותה נבחרת מתוך רשימת העמותות המאושרות.
 .3.1.1תרומה לתחום מסוים אליו משויכות מספר עמותות ,מתוך רשימת העמותות המאושרות.

.3.1
.3.3
.4

במקרה של ביטול כרטיס האשראי ללא כרטיס חלופי ,ההרשמה לעיגול לטובה תעבור לכרטיס אשראי תקין
אחר מקבוצת ישראכרט אשר נמצא ברשותך.

אחריות:

.5.1

יצוין כי בחינת טיב העמותות אליהן מועברות התרומות אינה באחריות חברת כרטיסי האשראי וכי חברת
כרטיסי האשראי איננה בוחנת את טיב העמותות.
כל בירור בעניין התרומה ,לרבות בגין הנפקת קבלה ,יתבצע ישירות עם העמותה שאליה הועברה התרומה
או עם עמותת עיגול לטובה.

.5.3

עמותת עיגול לטובה תדאג להנפקת קבלות עבורך מן העמותות המאושרות אליהן תועבר תרומתך רק על פי
דרישה נפרדת ומפורטת ממך אל עמותת עיגול לטובה ,ולשם כך תעביר חברת כרטיסי האשראי לעמותת
עיגול לטובה ולעמותות המאושרות את פרטי ההתקשרות עימך (שם ,ת.ז ,.טלפון ,סכום תרומה וכתובת
בלבד) ופירוט התרומות בגינן נדרשת הקבלה/ות.

.5.1

.6

במקרה בו העמותה אליה בחרת להעביר את תרומתך הוסרה מרשימת העמותות המאושרות מכל סיבה
שהיא ,התרומה תועבר לקבוצת ברירת מחדל הכוללת את כל העמותות המאושרות ואשר סכום התרומה
מועבר אליהן ומחולק באופן שווה בין כל העמותות המאושרות.

ביטול עסקות:
במקרה של הנפקת כרטיס אשראי חלופי בגין אובדן ,גניבה ו/או שדרוג ,יצורף כרטיס אשראי חדש זה
.4.1
לשירות באופן אוטומטי ,בהתאם לתנאי הצטרפותך.

.4.1
.5

יצוין כי תוכל לשנות את בחירתך בעמותות אלו באופן שוטף ,באמצעות שירות לקוחות ו/או אתר האינטרנט
של חברת כרטיסי האשראי.
במקרה של בחירה של יותר מיעד תרומה אחד ,סכום התרומה יחולק באופן שווה בין היעדים הנבחרים,
למעט במקרים בהם לא ניתן לחלק את התרומה באופן שווה וזאת כאשר ההפרש הינו פחות מ 1 -אגורה.

הפסקת השירות:
הינך רשאי להפסיק את ההצטרפות לשירות באמצעות שירות הלקוחות ו/או אתר האינטרנט ,בכל מועד
.6.1
וזמן.

.6.1

במקרה של ביטול ו/או חסימת כרטיס אשראי יופסק השירות על פי שיקול דעתה של חברת כרטיסי
האשראי.
במקרה של הפסקת השירות ,חברת כר טיסי האשראי תפסיק לחייב אותך בגין ההפרש שבין סכום העסקה
לבין השקל הקרוב כלפי מעלה ,וזאת יחול לגבי עסקאות שייקלטו בחברת כרטיסי האשראי לאחר מועד
הפסקת השירות בפועל.

.6.4

רשימת העמותות המאושרות וכן התנאים המלאים להצטרפות לשירות ,מופיעים באתר חברת כרטיסי
האשראי ובאתר עיגול לטובה והם עשויים להתעדכן מעת לעת.

.6.3

על החתום___________ תאריך ______ חתימה__________

