
 

 

 2020 נובמבר

 Daily+ לקוחות אשראי  תקנון מועדון
 

)להלן: "מועדון  "ביתן פננסים בע"מ הנו מועדון המנוהל על ידי " +Dailyלקוחות מועדון  .1
+Daily בשיתוף עם חברת  7546302ראשון לציון  ,2" או "מועדון לקוחות"( משד' נים

 .)להלן: "חברת האשראי" או ישראכרט"( ישראכרט בע"מ

יפורטו להלן  המועדוןהחלות על חברי  ו/או ההטבות ההנחותו למועדוןדרכי ההצטרפות  .2
 .לתקנון זה בנספח א'

 Daily+רשתות  .3

 Daily+מועדון המעניקות הטבות והנחות ללקוחות  Daily+מועדון רשימת רשתות  .3.1
עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת לרבות סניפי מגה ומגה בעיר 

 .("מועדון"רשתות או  "Daily+"רשתות  -)לעיל ולהלן המועדון 

להוסיף עסקים נוספים לרשימת בכל עת תהא רשאית  Daily+מועדון הנהלת  .3.2
לא  Daily+מועדון  ו/או לגרוע עסקים מהרשימה, ולחברי Daily+ מועדון רשתות

תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין כך. רשימה מעודכנת של רשתות מועדון 
+Daily מועדוןבמשרדי הנהלת ותעודכן בהתאם לתקנון המצוי  צורףת +Daily 

  ויפורסם בעמוד הנחיתה של המועדון. בחברת האשראי

 Daily+הטבות  .4

לחברי מועדון , רשאית לקבוע הטבות והנחות שונות Daily+הנהלת מועדון  .4.1
ו/או חלקן ו/או בתחנות   Daily+מועדון רשתות בחנויות Daily+אשראי  לקוחות

וכן להעניק הטבות והנחות שונות תדלוק מסוימות ו/או חנויות מסוימות 
לאוכלוסיות שונות בתוך מועדונים אלו ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות 

הבלעדי. ההטבות תפורטנה בנספחים ל בהתאם לשיקול דעתה ויעד מסוימות והכ
 ספציפיים כפי שיהיו מעת לעת.

מכל סוג שהוא,  יתאפשר אך  – Daily+ מועדון מובהר במפורש כי מימוש הטבות .4.2
  בתוקף. Daily+ורק בעת ביצוע רכישות ומימושים באמצעות כרטיס אשראי 

הטבות כפל לרבות  למועדונים ו/או לאוכלוסיות שונותאין כפל מבצעים, הטבות  .4.3
 .המועדוןצבירה, ככל שניתנות על ידי 

ת עובדים, יהנחות לאוכלוסיות מיוחדות לרבות אוכלוסי וענקומובהר כי ככל שי .4.4
רשאית   + Dailyטבק. הנהלת מועדון ומוצרי על סיגריות  חולוהנחות אלה לא י

ל בכ לשנות ו/או לסייג את סוגי ההנחות ו/או ההטבות הניתנות לאוכלוסיות שונות
 . עת

 אשראיבכרטיס מובהר במפורש כי לא ניתן יהיה לממש הטבות למען הסר ספק,  .4.5
+Daily ,מכל סיבה שהיא לרבות אך  ברכישות שישולמו באמצעי תשלום אחרים

 מועדוןהנהלת לא רק, תקלה טכנית, תקלת תקשורת, ניצול מסגרת אשראי. 
+Daily  ההטבות ההנחות ו/או  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את

ו/או את מפתח  הצבירה הטבות את)לרבות  המועדוןהניתנות על ידה לחברי 
, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכפי שיפורסם על ידה תנאיהם את/או ו( הצבירה

  .לתקנון 6.3 כקבוע בסעיף  מעת לעת

מימוש שיקים, תעודות זיכוי, החזרים או כל הטבה שתינתן ללקוחות באמצעות  .4.6
עודף בעת מבלי שיינתן בגינם אמצעי תשלום כלשהו, יהיו ניתנים למימוש 

 באמצעותם.שבוצע התשלום 
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 הטבות נוספות .4.7

יהיו זכאים לקבל הטבות כפי שתפרסם  Daily+אשראי לקוחות מועדון  ,חברי
מעת לעת, וכן  ,Daily+ מועדון ו/או תפרסמנה רשתות Daily+מועדון הנהלת 

 –)להלן  Daily+מועדון בעסקים נוספים אשר יבחרו לקחת חלק בפעילות 
"(. ההטבות יהיו מסוגים שונים, הן מתחום עיסוקן של העסקים האחרים"

מתחומים נוספים, כמו תיירות, ביטוח, חסכון, , והן Daily+ מועדון רשתות
, ובשיתוף פעולה Daily+ מועדון פיננסים ועוד, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת

 עם העסקים האחרים. 

ביחס למוצרים ו/או  Daily+מועדון מובהר כי המידע שתפרסם הנהלת 
ים מסר על ידי העסקים האחרישירותים אשר יסופקו על ידי העסקים האחרים יל

בפרסומי שירותים שיפורסמו הו/או ועל אחריותם בלבד. תמונות המוצרים 
מועדון הינן להמחשה בלבד. אין בפרסום המידע על ידי הנהלת  Daily+ מועדון

+Daily ו/או חברת האשראי כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על הנהלת 
ם ושירותים ו/או חברת האשראי ו/או מי מטעמן בקשר למוצרי Daily+ מועדון

 או לתיאורם. Daily+מועדון אלה, טיבם, התאמתם לצרכי חברי 

כמו כן, האחריות לטיב ולתקינות המוצרים, השירותים, הטיסות, הנופשונים 
ואשר  , אם וככל שיסופקו,וחבילות הנופש אשר יסופקו על ידי העסקים האחרים

)יצרנים או ספקים( , הינה של העסקים האחרים בלבד Daily+יכללו בפרסומי 
ו/או על חברת האשראי בכל  Daily+ מועדון ואינה חלה ולא תחול על הנהלת

 מקרה.

השירות לתיקונים בגין מוצרים אליהן צורפה תעודת אחריות יינתן על ידי הספק 
 הרלוונטי מתוך העסקים האחרים בלבד ובכפוף לתנאי תעודת האחריות.

הזכות להחליף ולשנות את מגוון  שומרת לעצמה את  Daily+מועדון הנהלת
 ההטבות שהוצגו בפרסומיה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 מאגר מידע .5

 .700064114 , הנו מאגר מידע אשר נרשם על פי דין, ומספרוDaily+מועדון  .5.1

וכן עם הצטרפותם  Daily+הפרטים שימסרו על ידי חברי מועדון לקוחות אשראי  .5.2
י המועדון שיעשה על ידם בכרטיס תוך כדי השימוש םאסף אודותיהמידע שי

"( המידע" –, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור  )להלן הרלוונטיים
)ביחס לכרטיס  של חברת האשראי, Daily+ מועדון יישמר כולו במאגר המידע של

אינם חייבים לפי  Daily+ו/או מי מטעמן. מובהר כי חברי מועדון  Daily+אשראי 
ו/או לחברת האשראי, ומסירתם תלויה  Daily+ מועדוןטים אלה לחוק למסור פר

בלבד. עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה להנפיק  Daily+ מועדון ברצונם של חברי
ללא מסירת הפרטים  Daily+מועדון לקוחות אשראי לכרטיס אשראי ולהצטרף 

שכן הפרטים משמשים לצורך מתן ) בטופס ההצטרפות המוגדרים כשדות חובה
 . (ההטבות מכוח האחזקה והשימוש בכרטיס

ו/או ו/או את חברת האשראי  Daily+ מועדוןמובהר כי המידע ישמש את הנהלת  .5.3
 מועדוןו/או את החברות אשר יתנו הטבה לחברי  Daily+ מועדון את רשתות

+Daily כרטיס אשראי  ,לצורך הפעלת+Daily  קידום פעולות מועדון+Daily 
, לצורך מתן Daily+ מועדוןלצורך מתן הטבות לחברי  Daily+ורשתות מועדון 

, לעריכת סקרים Daily+ מועדוןהטבות המותאמות אישית לצרכי והרגלי חברי 
ומחקרי שוק, לדיוור ישיר ולצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. הנהלת 

יהיו רשאיות למסור נתונים סטטיסטיים  וחברת האשראי  Daily+ מועדון
מסירת המידע ו/או הנתונים  המידע לצדדים שלישיים כל עוד שהופקו ממאגר

 .יועברו באופן אנונימי
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והחברות אשר  Daily+ מועדון רשתותחברת האשראי ו, Daily+ מועדון הנהלת .5.4
שומרות על זכותן להעביר את המידע בינן לבין  Daily+ מועדון יתנו הטבות לחברי

 עצמן וכן לחברת האשראי. 

מאשר חבר המועדון כי הוא מסר את פרטיו כמופיע בטופס  בהצטרפותו למועדון .5.5
תו החופשית והביע את הסכמתו כי הפרטים האישיים ההצטרפות מרצונו והסכמ

 Daily+שמסר )כגון: טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל( יעודכנו במערכת מועדון 
ם וישמשו בין היתר את המועדון ואת חברת כרטיסי האשראי לשימושים המפורטי

 לעיל.  5.3בסעיף 

מוסכם שכל המידע אשר נאגר במאגר המידע כאמור יחשב לקניינה של הנהלת  .5.6
והלקוח מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע  Daily+ מועדון

 . 1981 -כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

דיוורים, חומרים  Daily+ מועדוןיקבל מ  Daily+ מועדוןכל מי שהצטרף כחבר  .5.7
במישרין ו/או  – Daily+ מועדון פרסומיים וכל מידע אחר אשר קשור לפעילות

בעקיפין, הן באמצעות דואר, הן באמצעות הדואר האלקטרוני והן באמצעות 
 .משתייך הוא אליו המועדון לסוג בהתאם לרבות, הענייןוזאת לפי  (sms)מסרונים 

מהמועדון  יבקש שלא לקבל דיוורים ישירים לביתו Daily+ככל שחבר מועדון  .5.8
 ברתו/או לח למועדון ובהתאמה בנפרד , יהא עליו להודיעו/או מחברת האשראי

של המועדון ו/או  הדיווריםחבר המועדון מרשימת  וסרובמקרה זה יהאשראי,  
ו/או הודעות  ריםדיווכי סעיף זה לא יחול על  מובהרחברת האשראי, בהתאמה. 

 .הדין מכחשישלחו לחבר המועדון 

  Daily+מועדון לקוחות אשראי מבכל מקרה מובהר כי כל לקוח יהיה זכאי לפרוש  .5.9
יום מיום הודעתו, במכתב רשום, על רצונו  30יבוטל וימחק תוך  ורישומו כחבר 

 סיפא 1.5בסעיף  , יחול האמור Daily+כאמור. החזיק הלקוח כרטיס אשראי 
שינתנו על ידי הטבות על במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור  .'אלנספח 

 . כפי שיהיו מעת לעתלפי העניין ו Daily+מועדון לקוחות אשראי 

 כללי .6

 מועדוןשומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות  Daily+ מועדון הנהלת .6.1
+Daily  אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי

 . ובהתאם לדין להלן 6.3ו/או הדיווח כמפורט בסעיף   הפרסום

, וכל Daily+ מועדוןהתקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות ל .6.2
 מועדוןיחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. הנהלת  Daily+מועדון  חבר

+Daily  שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות
, תקפות החברות בה, ההטבות להן זכאים חברי Daily+ מועדוןהזכאות להצטרף ל

ל כפי שתמצא הנהלת מועדון ווכיו"ב, הכ Daily+,  רשתות מועדון Daily+מועדון 
+Daily .לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  

ו/או חברת האשראי:   Daily+דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הנהלת מועדון .6.3
בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות  או חברת האשראי Daily+ מועדוןהודעות הנהלת 

ו/או גריעה שייעשו  לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה Daily+ מועדון
 מועדוןלבצע, בתקנון ו/או ברשימת רשתות  Daily+ מועדוןו/או שבכוונת הנהלת 

+Daily  מועדוןו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי +Daily  ו/או לפעילות
 Daily+וכיוב' יעשו על ידי הנהלת מועדון ו/או הפסקת פעילותו  Daily+ מועדון

תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.  Daily+ מועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחנויות רשתות מועדון 

+Daily  ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים לחברי מועדון
+Daily יומי ו/או ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או בעיתון /או דפי נחיתה ייעודיים ו

ו/או ברדיו  Daily+ מועדוןו/או של רשתות  באתר האינטרנט של חברת האשראי
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ין יו/או באחד מהם, לפי הענ Daily+ו/או במקום גלוי ליד קופות רשתות מועדון 
לא  Daily+, ייחשב כמספק וחבר מועדון Daily+ל לפי בחירת הנהלת מועדון ווהכ

ושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נ
 כאמור.

וחברת האשראי אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או  Daily+ מועדון להנהלות .6.4
ר רשמי יו/או מי מהן, אשר לא יפורסמו על גבי ני Daily+מצגים של רשתות 

 .Daily+ מועדוןובהודעה רשמית של הנהלת 

תהא רשאית לקזז כל סכום או הטבה אשר עומדת לזכותו  Daily+ מועדוןהנהלת  .6.5
, Daily+ מועדון, וזאת כנגד כל סכום שחב לה חבר Daily+ מועדוןשל חבר 

ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון  Daily+ מועדון באמצעות כרטיס אשראי
 .Daily+ מועדון הנהלת

מר גם בלשון כל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נא .6.6
 נקבה.

 מוקד שרות לקוחות .7

אשר  Daily+ מועדוןיעמוד מוקד שירות לקוחות   Daily+מועדוןלרשות חברי  .7.1
 .*8595 מספרו

 .7546302 ראשון לציון 2שדרות נים  הינה  Daily+כתובת מועדון  .7.2
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 'אנספח 

 פירוט הטבות  – Daily+מועדון לקוחות אשראי 

 

 Daily+והנפקת כרטיס אשראי  Daily+הצטרפות כחבר אשראי  .1

אשר תהיה באמצעות כרטיס אשראי  Daily+ החברות במועדון לקוחות אשראי .1.1
)לרבות באמצעות  בעצמה או בשיתוף עם אחרים בע"מישראכרט יונפק על ידי 

חברת " -)אשר ייקראו ביחד להלן בנספח זה  שיתוף פעולה עם בנקים(
)בכפוף  Daily+לקוחות אשראי  מועדון ואשר ישמש גם ככרטיס"(האשראי

ל ובתוקף, והכ Daily+, כל עוד יהיה כרטיס אשראי להלן( 2.4לאמור בסעיף 
 Daily+בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם הנפקת כרטיס אשראי 

 ישראכרטכמפורט בגב טופס ההצטרפות ובמסמכי ההצטרפות הנלווים לו )לרבות 
כרטיס אשראי " –הלן ל)לעיל ו לעת( ו/או מאסטרקארד, כפי שיהיו מעת

+Daily)" . 

יחתום על טופס בקשת  Daily+אשראי לקוחות לקוח המבקש להצטרף למועדון  .1.2
חברת האשראי, על ידי בנוסח שייקבע  +אשראי למועדון לקוחות הצטרפות 

 מועדון והצטרפותו תאושר או לא תאושר בהתאם לשיקול דעתן של הנהלת
+Daily  וחברות שיקול הדעת לגבי הנפקת כרטיס האשראי האשראי. וחברת

בלבד.  Daily+ מועדון הנהלתחברת האשראי והיא של  Daily+במועדון אשראי 
ת ויש צורך בהסכמת הנהל Daily+אשראי  לקוחות מועדון על מנת להיות חבר 

 .הוחברת האשראי, כל אחד בתחומ Daily+ מועדון

 מועדוןתהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח ל Daily+  מועדון הנהלת .1.3
, על Daily+ לקוחות אשראי מועדוןאו לבטל חברותו ב Daily+לקוחות אשראי 

לסרב  Daily+ מועדון פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר תהא רשאית הנהלת
לאשר הצטרפות או לבטל חברות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, 

או של  מועדון ום, של מי שביצע רכישות אשר לא כובדו ברשתותבהונאה, אי תשל
וכן של מי שעשה  Daily+אשראי מי שעורך קניות סיטונאיות באמצעות כרטיס 

 . Daily+ מועדוןשימוש לרעה בחברותו ב

 מועדון חברת האשראי תנפיק ללקוח שהצטרפותו אושרה על ידה ועל ידי הנהלת .1.4
+Daily (חבר אשראי "–להלן לעיל ו+Daily כרטיס אשראי אשר ינוהל בחברת ,)"

והמספר הסודי ישלחו ללקוח על ידי חברת  Daily+האשראי. כרטיס אשראי 
 האשראי בהתאם לנהלים הקיימים, מעת לעת, בחברות האשראי.

יהיה בתוקף למשך תקופה שתקבע ע"י חברת האשראי,  Daily+כרטיס אשראי  .1.5
כפופה לעמידת הלקוח  Daily+ ת אשראילקוחו מועדוןואולם, החברות ב

 Daily+ מועדון לקוחות אשראיבהוראות תקנון זה. לקוח שיבטל את חברותו ב
ימשיך הכרטיס לשמש ככרטיס אשראי ללא הטבות מועדון או שחברותו תבוטל, 

Daily+ 

 לקוחות אשראי מועדוןמחברי  Daily+ מועדון חברת האשראי תגבה עבור .1.6
+Daily וןמועדדמי חבר ל +Daily  לחודש או לחלק  לכרטיס ₪ 3.90בסך של

 לקוחות אשראי מועדון . דמי החבר יגבו במועד החיוב הראשון בו יחויב חברממנו
+Daily חודש  הנפקת הכרטיס, ויגבו באופן אוטומטי, מדי חודשים מיום  6 לאחר

, וכל עוד לא הודיע הלקוח על ביטול Daily+, באמצעות חיוב כרטיס אשראי 
 . Daily+ לקוחות אשראי מועדוןחברותו ב
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בהתאם לסוג כרטיס  קיימות עמלות נוספות הנגבות על ידי חברת האשראי .1.7
 חברת האשראי. בתעריפון העמלות של , כמפורט האשראי

 למען הסר ספק מובהר כי במידה וקיימים בחשבון כרטיסי אשראי נוספים של  .1.8
 ם כמקובל.יגבו בגינם דמי ניהול חשבון חודשייישראכרט 

 פיםכפו והטבות חברת האשראי מכוחו Daily+כרטיס אשראי ב השימושתנאי  .1.9
חבר  ביןההתקשרות  לתנאי/או ו )בהתאם לסוג הכרטיס( האשראי חברת תקנוניל

 לחברת האשראי. Daily+אשראי 

לקוחות  מועדוןרשאית לשנות את סכום דמי החבר ל Daily+ מועדוןהנהלת  .1.10
 לקוחות אשראי מועדוןמעת לעת ובהודעה מוקדמת לחברי  Daily+ אשראי

+Daily. 

לא יוחזרו ללקוח.   -כולם או חלקם  - Daily+ לקוחות אשראי מועדוןדמי חבר  .1.11
משמעה גם ביטול  Daily+ מועדון לקוחות אשראימובהר כי הפסקת החברות ב

 .Daily+ כל הטבות 

 Daily+לחסום ו/או לבטל את כרטיס האשראי רשאית  תהייההאשראי  תחבר .1.12
 .ןהבלעדי, ובהתאם לנהליהדעתה בכל עת, על פי שיקול 

הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר אלא  Daily+כרטיס אשראי  .1.13
 אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו.

 אשראי, על חבר Daily+במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס אשראי  .1.14
+Daily  להודיע על כך מיידית לחברת האשראי. חברת האשראי תפעל מול הלקוח

 בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם. 

לא תינתן  Daily+לקוחות אשראי  מועדוןמובהר כי ללקוחות אשר יצטרפו ל .1.15
אפשרות להצטרף למועדוני לקוחות נוספים הקיימים בחברות האשראי ע"ג 

 , אלא אם הודע אחרת. Daily+ מועדוןכרטיס 

הנו כרטיס ייחודי, ועל כן, ההטבות הניתנות בו אינן זהות  Daily+כרטיס אשראי  .1.16
 . Daily+ מועדוןבהכרח להטבות הניתנות לכרטיסי אשראי אשר אינם בתוכנית 

בכל מקרה מובהר כי כל ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי לכלל מחזיקי  .1.17
דוני לקוחות כלשהם ואינם בגדר אוכלוסיות כרטיס אשראי, שאינם חברי מוע

 מועדון, גם לחברי Daily+ מועדון מיוחדות, תינתנה, אך ורק בהסכמת הנהלת
 .Daily+לקוחות אשראי 

 Daily+אשראי כרטיס הטבות  .2

, ובקשתו אושרה Daily+לקוח אשר יחתום על טפסי הצטרפות לכרטיס אשראי  .2.1
ללקוח )לפי שיוך למספר ת.ז. גם  יהיה זכאי לקבלת מתנת הצטרפות חד פעמית

מתנת " –כפי שתהיה מעת לעת )להלן   אם הונפקו מספר כרטיסים ללקוח(
זה "(. קבלת מתנת ההצטרפות ומימושה יהיו בכפוף לתקנון ההצטרפות

מעת לעת. מימוש מתנת ההצטרפות אינו אפשרי  יעודכנו כפי ש ולהוראותיו 
או בהתאם לתנאים  ברכישה באמצעות תווי קניה או כרטיס אלקטרוני

בתקנון מתנת ההצטרפות ו/או בטופס הגילוי הנאות אותו יקבל המפורטים 
 .הלקוח
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ו/או במסגרת הדיוור של חברת האשראי  Daily+ מועדוןמעת לעת, ברשתות  .2.2
לקוחות  ו/או לאוכלוסיות שונות בתוך מועדון  Daily+ישלחו לחברי אשראי 

 –, הנחות, הטבות וקופונים ו/או מידע לגבי מבצעים )להלן Daily+אשראי 
. הדיוור יכול Daily+ מועדון "(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלתהטבות"

, בהתאם להסכמת הלקוח (smsויהיה בדואר, בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים )
 .ההצטרפותבטופס 

, וכפי שיפורסם Daily+ מועדון ניתנות למימוש ברשתותתהיינה ההטבות  .2.3
תהא רשאית לאפשר מימוש הטבות ברשתות נוספות,  Daily+לגביהם. הנהלת 

 בהתאם לשיקול דעתה.

 בלבד. Daily+מימוש ההטבות מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי  .2.4

 Daily+  צבירת .2.5

כרטיס אשראי  באמצעות Daily+ מועדון  חבר שביצע הרכישות חיוב במועד .2.5.1
+Daily  באחת מרשתות המועדון, תצטבר לזכותו באופן אוטומטי "צבירת
+Daily ידי על שיקבע וכפי, להלן שיפורטמשני המסלולים כפי  לאחד" בהתאם 

 מעת לעת.  Daily+ הנהלת

בעת  Daily+שימוש בכרטיס אשראי  בגיןרק תוגדר  Daily+מובהר כי צבירת  .2.5.2
באמצעות  , בעסקאות שיקליותבתי עסק בישראלב כל רכישהעבור  חיוב הלקוח

משיכות בהסדר  ט, משיכת מזומנים,כאמור, למע  Daily+כרטיס האשראי 
למועדון ורכישה ו/או טעינה של כרטיסים  דמי חבר ,ריביות ,עמלות אשראי מהיר

ר בגין רכישה בה לזכות החב Daily+תיצבר צבירת לא  .נטענים מכל סוג שהוא
 ., גם לא בדיעבדבעת התשלום בקופה  Daily+ אשראי נעשה שימוש בכרטיס לא 

לזכות החבר בגין רכישה באמצעות החזר  Daily+כמו כן, לא תיצבר צבירת 
+Daily מתנת ההצטרפות. כמו כן, בעת ביטול  /קודובאמצעות שובר בק(-)קש

 ן אותה רכישה שבוטלה.שניתנה לחבר בגי Daily+רכישה, תנוכה צבירת 

מובהר בזאת כי ככל שיבצע חבר המועדון עסקת תשלומים אזי יקבל את צבירת 
+Daily   .ביחס לכל אחד מהתשלומים החודשיים בנפרד 

 :אחד מן השניים המשמע –"  Daily+ צבירת" .2.5.3

עבור כל = כל חבר מועדון יזכה בצבירת סכום שקלי  (+ פלוס )צבירה ( צבירה1) 
זאת בהתאם לאחוז   Daily+רכישה ברשתות המועדון באמצעות כרטיס אשראי 

 הצבירה שנקבע מול כל רשת ורשת וכמפורט בנספח ג'. 

החיוב  מסכום 0.33% של בגובה להחזר בצבירה יזכה מועדון חבר כל= צבירה( 2)
 Daily+ת כרטיס אשראי ועבור כל רכישה באמצע( 1.1.2021חל מיום ה)בפועל 

 משיכות בהסדר אשראי מהיר משיכת מזומנים, , למעטבעסקאות שיקליות
, דמי חבר למועדון, רכישה ו/או טעינה של כרטיסים נטענים מכל ריביות ,עמלות

 , ורכישות שעבורן הוא זכאי לצבירה +. סוג שהוא

צולבת הנהוגה תעדכן מעת לעת בהתאם לשיעור הירידה בעמלה הישיעור הצבירה 
מובהר בזאת כי והודעה על כך תמסר ללקוחות מראש. האשראי בישראל בשוק 

לקוח מועדון לא יהיה זכאי לשני מסלולי הצבירה לעיל בגין אותה רכישה, דהיינו, 
 אין כפל צבירה. 

תח הצבירה ו/או מפ הצבירב  Daily+מועדון הקריטריונים לפיהם יזוכו חברי  .2.5.4
ותלויים בהסכמים שיקבעו בין  Daily+מועדון   ייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת
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המועדון,  רשתותויכול שיהיו שונים בין הנהלת המועדון לרשתות המועדון 
 שונות. הצריכה השונים וקבוצות השירותים ה

שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את  Daily+מועדון הנהלת כמו כן,  .2.5.5
כפי שייקבע  צבירההכאמור. מפתח ו/או את אופן חישוב הצבירה מפתח הצבירה 

ו/או יתוקן מעת לעת יהווה חלק מן התקנון ויפורסם באחת מדרכי הפרסום 
מועדון להלן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת  8.3כקבוע בסעיף 

+Daily ובהתאם להוראות הדין. 

סכומי החיוב נטו )לאחר כל ההנחות  הינםהרכישה אשר יזכו בצבירה  סכומי .2.5.6
 . ישראכרטשנקלטו במחשבי לסוגיהן(, כפי 

 . ת.זתתבצע לפי מס'  Daily+ה במועדון צביר .2.5.7

ואשר  ברשתות המועדוןמזכיינים המצויים  Daily+רכישות שיעשו על ידי חברי  .2.5.8
  .ם קופות עצמאיות, לא יזכו בצבירה באף אחד מהמסלוליםמפעילי

 הצביראת הזכות לבטל  ןת לעצמושומר ישראכרטו Daily+מועדון ת והנהל .2.5.9
 בטעות ו/או שלא בהתאם לקבוע בתקנון זה. מועדוןעל שם חבר  השנרשמ

ו/או בעת רכישה  בעת רכישה של תווי קניהה חבר אינו ולא יהא זכאי לצביר .2.5.10
 .באמצעות תווי קניה

חודשי הפירוט הובדף  ישראכרט וקדניתן יהיה לקבל במסך הצבירה מידע לגבי  .2.5.11
ל חבר כפי שמופיע ברשומות לכהצבירה ך . סללקוח ישראכרטשישלח על ידי 

כל חודש יפורטו יהווה ראיה חלוטה וסופית.  ישראכרטהמחשב המצוי במשרדי 
וזאת במסגרת  שנצברה לזכותו בחודש שחלף סך הצבירה  Daily+מועדון לחבר 

 "(. הדו"ח החודשי" –)להלן דף פירוט החיובים של כרטיס האשראי 

מועדון יוכל חבר בדף הפרוט החודשי, יגלה טעות  Daily+מועדון היה וחבר  .2.5.12
+Daily  ישראכרט., בהתאם לנהלי לבירור הטעות לישראכרטלפנות 

מועדון  הנהלת ישראכרט ואת יהא אחראי לעדכן את  Daily+מועדון חבר  .2.5.13
+Daily ועל מנת ל כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימוע ,

לא יוכל לבוא  Daily+מועדון  חבר .Daily+מועדון  שיוכל ליהנות מהטבות
 לגבי אי קבלת הטבות והנחותישראכרט ו/או ל Daily+הנהלת מועדון בטענות ל

+Daily  אם שינה את כתובתו ביחס לכתובת שמילא בעת הצטרפותו, אך לא עדכן
 כאמור.

 בעיר מגה ברשת זהב מסלול .2.5.14

הצטרפותו/ה או לאחר במועד  62כל לקוח אשר ימלאו לו/ה  26.7.2018החל מיום  
 היה זכאי לבחור את אחד משני מסלולי ההטבה ברשת מגה בעיר: מכן, י

במעמד הקניה בסניפי רשת מגה בעיר  5%המעניק הטבה של  -מסלול זהב  (א)
 .צבירה בכל קניה במגה אונליין  5%וכן  בלבד  החל מהשקל הראשון

כמפורט  בעיר ברשת מגה )צבירה פלוס( והחזר רבעוני הטבת הצבירה הקיימת (ב)
 .בתקנון זה לעיל

ומסלול  ,ככל שיהיו כאלה ,מסלול צבירה פלוס ברשתות שאינן מגה בעירמובהר כי  
הצבירה הרגיל, ימשיכו להיות בתוקף ויעניקו לכלל הלקוחות, לרבות מי שמלאו 

 .זה , החזר רבעוני כמפורט בתקנון62לו/ה 

 השירות. בחירת המסלול תיעשה במעמד ההצטרפות או מול מוקד
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מובהר כי לאחר בחירת המסלול לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את המסלול 
 להצטרף לבחור רשאים, 62 גיל את עברו או שהגיעו קיימים לקוחות .הנבחר

 .לעיל לאמור בכפוף זהב למסלול

 הטבות לא ינתנו על רכישת שקיות גופיה.  ,מובהר כי בכל מקרה .2.5.15

  .בעיר/מגה מגה בסניפי טלפונית עסקה של במקרה תחולנה לא ההטבותכי  מובהר .2.5.16

 Daily (cash back)+החזר  .2.6

 יקבל כל חבר - Daily+מועדון אחת לרבעון או על פי קביעת הנהלת  -מעת לעת  .2.6.1
ה שצבר עד למועד הנפקת החזר צבירההחזר אשר ערכו יהא כערך  Daily+מועדון 

+Daily  )בהתאם לרכישותיו על פי כל אחד מהמסלולים לעיל )צבירה + וצבירה 
הינה   הצבירה(, ובלבד שהסך המינימלי של או "קש בק" "Daily+ החזר" –)להלן 

מועדים הבאים של הפקת רבעון הבא בהתאם ללסך הצבירה ועבר , אחרת, י₪ 15
של   Daily+החזר  רק כאשר יגיע סכום   Daily+,  ויונפק לו החזר Daily+ החזר

עשוי להשתנות מעת לעת על פי  Daily+  המינימום להחזר . ₪ 15 החבר לסך של
 . ישראכרטו Daily+מועדון  החלטת הנהלת

 לא .להאריכוניתן יהיה  ולאממועד הפקתו,  יהיה לשנה Daily+תוקפו של החזר  .2.6.2
מימש חבר המועדון את ההחזר שיונפק לו בתום שנה ממועד הפקתו, תמחק 

ו/או להמיר את החזר  Daily+צבירה ולא יוכל חבר המועדון לממש את החזר ה
+Daily .לכסף ו/או לשווה כסף ו/או לכל הטבה אחרת 

, או מגה בעיר בלבד ברשת  Daily+מועדון יוכל לממש חבר  Daily+ את החזר .2.6.3
 .Daily+מועדון  ר שייקבע ע"י הנהלתבכל מקום אח

מסכים ומצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה לגבי  Daily+חבר מועדון  .2.6.4
ו/או בסוג הרשת בה ניתן לממש את  Daily+ו/או מימוש החזר  Daily+החזר 

 ההחזר.

יתכן באופן מלא בלבד ולא חלקי. לא יינתן עודף בעת  Daily+מימוש החזר  .2.6.5
 .Daily+חזר תשלום באמצעות ה

ניתנים פעם אחת ברבעון ללקוח. במידה ויתברר  Daily+מובהר כי שוברי החזר  .2.6.6
שקיבל יותר מפעם אחת,  Daily+כי מכל סיבה מימש לקוח את שוברי החזר 

זכאית לחייב את החבר בסכום השובר העודף שמימש באמצעות  ישראכרטתהיה 
 שברשותו.  Daily+אשראי  כרטיס

ישלח  במצורף לדף  Daily+, החזר כל ת.ז. אחד ל Daily+מובהר כי יופק החזר  .2.6.7
יתאפשר אך ורק  Daily+. מימוש החזר ישראכרטהפרוט החודשי הנשלח ע"י 

תקף  Daily+אשראי ובכפוף להעברת כרטיס  ך לאותו ת.ז. המשוי Daily+לחבר 
  בקופות. 

 /קודזר עבורו את שוברוביקש לשח ו/או למועדון ישראכרטלקוח אשר פנה ל .2.6.8
ואלה שוחזרו מכל סיבה שהיא,  Daily+מתנת ההצטרפות או את שובר החזר 

 ו/או המועדון ישראכרטולאחר מכן יתברר כי מימש שובר פעמיים, תהיה  עבורו ,
אשראי  לחייב את החבר בסכום השובר העודף שמימש באמצעות כרטיס םזכאי

+Daily .שברשותו 
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המפורטות לעיל  Daily+אשראי לקוחות ההנחות מועדון בכל מקרה שבו יינתנו  .2.7
לקוחות   בנוסף להנחות נוספות, הנחות מועדון ("האשראי הנחות מועדון" –)להלן 

 יינתנו על יתרת התשלום ולא ביחס לסכום המקורי. Daily+ אשראי

אינו ולא יהא זכאי להנחות המפורטת לעיל  Daily+אשראי לקוחות  מועדוןחבר  .2.8
 רכישה של תווי קניה ו/או בעת רכישה באמצעות תווי קניה.בעת 

יגלה טעות בדף הפרוט החודשי, יוכל  Daily+אשראי לקוחות  מועדוןהיה וחבר  .2.9
לפנות לחברת האשראי לבירור הטעות,  Daily+אשראי לקוחות  מועדוןחבר 

יום לא תתקבלנה הערות בכתב,  30הלי חברת האשראי. אם במשך ובהתאם לנ
 הדבר לאישור.יחשב 

יהא אחראי לעדכן את חברת האשראי על כל  Daily+אשראי מועדון לקוחות חבר  .2.10
שינוי  בפרטי ההתקשרות עמו לרבות כתובת, מספר טלפון, כתובת מייל וכו' על 

 מועדוןמנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו, ועל מנת שיוכל ליהנות מהטבות 
לא יוכל לבוא  Daily+אשראי  מועדון לקוחות . חבר Daily+לקוחות אשראי 

 ו/או לחברת האשראי לגבי אי קבלת הטבות והנחות Daily+ מועדון בטענות ל
אם שינה את כתובתו ביחס לכתובת שמילא בעת  Daily+לקוחות אשראי  מועדון

 הצטרפותו, אך לא עדכן כאמור.

כי לא יהיה כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או , מפורשות מובהרלמען הסר ספק,  .2.11
 לתקנון. 4.3הנחות כמפורט בסעיף 

 הצטרפות מתנת .3

 ויצטרפו יאושרולקוחות חדשים בלבד ש –" ההטבה" או" ההצטרפות מתנת"   .3.1
-, במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתה להלן )להלן +daily אשראיכחברי מועדון 

או  שוברזכאים לקבלת  יהיו זה"( זאת בהתאם להוראות תקנון המועדון חבר"
מגה  ברשתעל סל הקניה  למימושללקוח  פעמית חד הנחה ₪ 50 המקנהאחד קוד 

 וברשת מגה בעיר והכל בכפוף לאמור בתקנון זה. 

 120 של לתקופה הינו לעילמתנת ההצטרפות כהגדרתה  תוקף כי בזאת מובהר   .3.2
 ידו על שיימסרו לפרטים בהתאם המועדון חבר אל שליחתם ממועד בלבד יום

, דהיינו, לקוח אשר נתן הסכמתו האשראי כרטיס להנפקת הבקשה במועד
לקבלת מידע פרסומי, יקבל את המתנה באמצעות קישור למסרון או לכתובת 
דוא"ל ולקוח שלא ניתן הסכמה כאמור, יקבל את המתנה כשובר בדואר לכתובת 

 המועד הינו חהההנ שובר לשליחת הקובע המועד כי בזאת מובהר. מגוריו
 . הלקוחות מועדוןו ישראכרט  מערכות ברישומי המתועד

בזאת כי לא ניתן להאריך את תוקף השוברים ו/או תוקף קוד הקופון,  מובהר   .3.3
, אלא אם יוחלט על הארכת תוקפם הנחהמעבר לתוקף שובר המועדון ו/או קוד ה

 . +daily מועדון ו כרטאישרע"י 

 אחת בקנייה למימוש, לעיל כמפורט  ₪ 50של בשיעור, ההנחות כי בזאת מובהר   .3.4
 הסר למען. חלקי מימוש בגין ויכיזעודף או  נתןיי ולאמלוא ערך השובר  על בלבד

 למספר ההנחה מימוש את לפצל אפשרות כל תינתן לא כי בזאת מובהר ספק כל
 בגין, זה בתקנון לאמור בכפוף תינתן לעיל כמפורט ההנחה מימוש וכי עסקאות

 .עסקה אותה ובמעמד אחת עסקה

בקניית מוצרי חשמל, אלקטרוניקה,  ההנחהניתן לממש את השובר ו/או קוד  לא   .3.5
 רכישה סיטונאית. במסגרת/או וטכנולוגיה, מחשבים, תקשורת וסיגריות 
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 קוד/או ו שובר בגין כספי החזר/או ולא יוענק שובר חלופי ו/או קוד הנחה חלופי    .3.6
 /נפגם/הושמד.שאבד  הנחה

 הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הנחהו/או קוד ה השובר   .3.7

לפי  ההנחהאו בהצגת קוד  ת/יההנחה מותנית במסירת השובר לקופא קבלת   .3.8
   .העניין, במעמד ביצוע העסקה

בתקופת ההטבה  ההנחהבזאת כי הזכאות לקבלת שובר ההנחה ו/או קוד  מובהר   .3.9
 אשר  ך ת.ז. ללקוח(. בתקופת ההטבה לקוחהינה חד פעמית  ללקוח )לפי שיו

 כרטיס באמצעות, ההנחה בגובה יחויב, אחת מפעם יותר ההטבה את יממש
 . ההצטרפות בטופס שמסר לפרטים בהתאם, הבנק בחשבון או האשראי

 ואוכלוסיות מגהאין כפל הנחות לאוכלוסיות עובדי מפעלים, עובדי וגמלאי   .3.10
 . בעיר ומגה מגה בסניפי מהנחה הנהנות ונוספות שונות

ו/או מגה קמעונאות בע"מ זכאים לקבוע בהתאם לשיקול דעתם  +daily מועדון .3.11
כי ההנחה לא תחול על מבצעים אחרים שבתוקף בתקופת ההטבה בסניפים או 

 בחלק מהסניפים.

ו/או מגה קמעונאות בע"מ רשאים להפסיק ו/או לשנות את תנאי  +daily מועדון .3.12
 ה בכל עת.ההטבה ואת מתן ההטב

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .3.13
 אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 9.11.2020עודכן ביום          


