תנאי שימוש
גולש יקר ,ברוך הבא לאתר  http://blender.co.ilואפליקציית מובייל ( Blenderוביחד "האתר") ,המופעל
על-ידי חברת בלנדר פי2פי ישראל בע"מ ("החברה") .החברה מפעילה ,באמצעות האתר ,פלטפורמה מקוונת,
במודל עמית-לעמית ("( )Peer-to-Peerהמיזם") ,המאפשרת יצירת קשר ישיר בין הגולשים המבקשים לקבל
הלוואה לבין המעוניינים להעמיד הלוואה לאותם לווים ,באמצעות מערכת תוכנה סגורה ,המאפשרת את
אותו חיבור ישיר כאמור באופן אוטומטי.
.1

כללי

.1.1

ליבו של המיזם במערכת תוכנה סגורה המאפשרת יצירת חיבור ישיר בין לווים למלווים באופן
אוטומטי תוך פיזור הסיכון למלווים והגדלת סיכוי הלווים לקבל הלוואה ("המערכת").

.1.2

הגלישה והשימוש באתר ובתוכנה כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

.1.3

אנו ממליצים ,כי לפני שתתחיל לגלוש באתר תקרא בעיון את תנאי השימוש ,מאחר והגלישה
והשימוש שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ,ללא כל הגבלה או הסתייגות .ככל
שאינך מסכים לתנאי השימוש ,אנו ממליצים לך להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי וללא
תנאי.

.1.4

השימוש בכל האתר מוגבל למשתמשים רשומים כמלווים או כלווים במיזם ("משתמש/ים
רשום/ים") ,ולמשתמשים לא רשומים תינתן גישה רק לחלק מהמידע הקיים באתר .כפי שיפורט
בהרחבה להלן ,מובהר כבר בשלב זה ,כי החברה רשאית שלא לקבל למיזם את כל מי שמבקש להיות
משתמש רשום ,וזאת מאחר והשימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר מותנה בתנאים נוספים
שיפורטו בהליך ההרשמה לאותם שירותים כמובא בהמשך.

.1.5

מובהר ,כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ו/או האפליקציה הייעודית למיזם,
בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפונים ניידים ,מחשבי כף יד
למיניהם וכיו"ב) ,בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

.1.6

על המשתמשים הרשומים לשמור בסודיות את פרטי ההתחברות לאתר כדי למנוע שימוש לרעה בהם
ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

.1.7

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד ,ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

עוד בטרם נפרט את מהות ואופן השימוש באתר ,נבהיר כי האתר משמש כפלטפורמה להתקשרויות בין
המבקשים לקבל הלוואה ("הלווה/ים") לבין המעוניינים להעמיד הלוואה לאותם לווים ("המלווה/ים").
החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ו/או ערבים ו/או מבטיחים בכל דרך שהיא את פירעון ההלוואות
המועמדות על-ידי המלווים ללווים במיזם ,והשימוש בשירותים המוצעים במסגרת המיזם ,הינו באחריות
המשתמשים הרשומים בלבד.
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא ,שייגרם ,ככל שייגרם ,למשתמשים
רשומים או לא רשומים כתוצאה מן השימוש באתר ,מהעמדת הלוואות ו/או מנטילת הלוואות ,לרבות
נזקים ישירים ,עקיפים ו/או תוצאתיים ,לרבות אובדן הכנסות ,אובדן רווחים ו/או אובדן קרן ההלוואה.
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.2

רישום לאתר

.2.1

על מנת לעשות שימוש בשירותים שהחברה מציעה באמצעות האתר ,ועל מנת שמלווה יוכל להעמיד
הלוואות ,והלווה יוכל לקבל הלוואה  -על המשתמשים באתר להפוך למשתמשים רשומים וזאת
באמצעות התקשרות בהסכם הצטרפות עם החברה (בהתאמה" :הסכם הצטרפות מלווה" ו"-הסכם
הצטרפות לווה") ,הניתנים לצפייה כאן :הסכם הצטרפות מלווה ו-הסכם הצטרפות לווה (יחדיו:
"הסכמי ההצטרפות").

.2.2

כל משתמש רשום מתחייב כי המידע שיימסר על-ידו לצורך רישומו לאתר ובמהלך שימושו באתר
יהיה נכון ומדויק וכי במידה ויהיה שינוי כלשהו בפריט מידע שנדרש לצורך רישומו ,יידע את החברה
על כך לאלתר .תשומת לב המשתמשים מופנית לכך ,כי מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי
עבירה פלילית .המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות
שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במידה ואותו משתמש ו/או מי מטעמו העביר מידע שגוי
ו/או לא מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב ו/או במידה שלא עדכן את החברה באופן מיידי על כל שינוי
במידע כאמור.

.2.3

השימוש באתר ,לרבות העמדת וקבלת הלוואות במסגרתו ,כפופים לתנאי שימוש אלה ,לתנאים
הקבועים בהסכמי ההצטרפות ולתנאים הקבועים בהסכם ההלוואה (כהגדרתו להלן) (יחדיו:
"ההסכמים") כפי שיעודכנו על-ידי החברה מעת לעת ולתנאים נוספים שיקבעו על-ידי החברה ככל
שייקבעו.

.3

לווה

.3.1

הלווים יהיו אך ורק אנשים פרטיים ולא תאגידים.

.3.2

בכל נקודת זמן ,לכל לווה תהיה זכאות לקבל מהמלווים באתר הלוואה אחת בלבד .רק לאחר פירעון
מלא של הלוואה יוכל לווה לבקש הלוואה נוספת באתר.
לעניין זה:
הלווה ומי מבני משפחתו הגרים עמו ,או שפרנסת האחד על האחר ,ייחשבו כאחד.
המונח "בן משפחה" יכלול בן זוג וכן אח ,הורה ,צאצא או צאצא של בן הזוג ,או בן זוגו של כל אחד
מאלו.

.4

הצטרפות לווה למיזם

.4.1

בהצטרפות לווה למיזם ,מצהיר ומתחייב הלווה כי:
(א)

הינו בגיר ומלאו לו לכל הפחות  18שנים;

(ב)

הינו תושב ישראל בעל מקום מגורי קבע בישראל;

(ג)

הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ,בהתאם לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,1962-וכן לפי כל דין;

(ד)

הינו נוטל על עצמו את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכים הרלוונטיים
ללווה המצויים באתר ,לרבות תנאי השימוש ,הסכם הצטרפות לווה והסכם ההלוואה;

(ה)

הינו בעל חשבון בנק מורשה בישראל אשר אינו חשבון מוגבל וכרטיס אשראי פעיל;

(ו)

אינו פושט רגל ו/או אינו תחת כינוס נכסים ו/או לא מצוי בהליכי הוצאה לפועל;

(ז)

השימוש באתר על-ידי הלווה הוא אך ורק לצרכיו האישיים וצרכי בני משפחתו (כהגדרת
המונח "בן משפחה" בסעיף  3.2לעיל) הגרים עימו ,או שפרנסת האחד על האחר ,ואינו נעשה
עבור או בשם גורם אחר;
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(ח)

אין לו מניעה חוקית או מניעה אחרת לשמש כלווה ולקבל באמצעות האתר הלוואה
ממלווים שונים;

(ט)

הינו בעל חשבון – Facebookפעיל; וכן

(י)

הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני והוא משתמש בדואר האלקטרוני שלו באופן פעיל ותדיר.

.4.2

החברה רשאית לבדוק את עמידת הלווה בהצהרות והתחייבויות אלה לעיל בכל עת במהלך ולאחר
רישומו לאתר.

.4.3

הלווה מתחייב למסור לחברה ,את הפרטים המפורטים להלן באופן מלא ומדויק:
(א)

פרטים לצורך בדיקת התאמת הלווה למיזם ,כפי שיופיעו בשאלון הצטרפות לווה בעמוד
הרשמת לווה באתר;

(ב)

פרטים אודות חשבון הבנק בו תופקד קרן ההלוואה וממנו ישולמו החזרי ההלוואה;

(ג)

פרטי כרטיס אשראי באמצעותו יכול ויבוצעו החזרי ההלוואה;

(ד)

פרטים אודות חשבון ה Facebook-שלו;

(ה)

כתובת הדואר האלקטרוני שלו -הלווה מודע כי הדואר האלקטרוני שימסור בהליך
ההרשמה ישמש את החברה למשלוח הודעות בקשר עם פעילות הלווה באתר והוא מתחייב
לבדוק על בסיס תדיר את הדואר האלקטרוני שמסר; וכן

(ו)

כל מסמך ו/או מידע נוסף שיידרש על-ידי החברה.

.4.4

בנוסף ,לצורך השלמת הליך הרישום ,הלווה יידרש להוריד את האפליקציה של המיזם למכשיר
הנייד שלו ,באמצעות קישור שיישלח אליו לדואר האלקטרוני שמסר בהליך הרישום ,ולפעול על-
פי ההנחיות המפורטות בה ,לרבות לעניין מסירת פרטי זיהוי שונים לחברה כפי שיתבקש.

.4.5

במידה והמשתמש עמד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  4.1לעיל ,מסר את הפרטים והמסמכים
הקבועים בסעיפים  4.2ו 4.4-לעיל ,כמו גם פרטים ומסמכים נוספים אשר התבקשו כאמור על-ידי
החברה ו/או מי מטעמה ,ובתנאי שההחברה מצאה כי הוא מתאים להצטרף כלווה במיזם ,ייקבע
באמצעות המערכת מהי הריבית המינימלית ומהו סכום ההלוואה המקסימלי שרשאי אותו לווה
לקבל כהלוואה באמצעות המיזם וזאת בין היתר בהתבסס על הנתונים שמסר הלווה ("תנאי בסיס
לווה").
מובהר בזאת ,כי גם אם מבחינה טכנית יתאפשר למשתמש למלא פרטים באתר לצורך יצירת
בקשת הלוואה ,מכרז הלוואה (כהגדרות מונחים אלה להלן) יפתח להצעות מלווים רק לאחר
שאותו משתמש יקבל הודעה מהחברה בדבר השלמת ההליכים לפי סעיף  4.5זה והפיכת המשתמש
ללווה במיזם.
עוד מובהר בזאת ,כי החברה רשאית שלא לקבל משתמש כלווה למיזם ,על אף השלמת הליך
רישום הלווה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת מתן נימוק ,בין היתר ,אם היא
סבורה ,כי תנאי הבסיס ללווה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-
בנקאיות ,תשנ"ג 1993-או כל חוק אחר .החלטת החברה לעניין אי קבלת לווה למיזם תהא סופית
ובלתי ניתנת לערעור ,והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

.5

בקשת הלוואה

.5.1

בכפוף לתנאי בסיס לווה ,יוכל לווה לבקש הלוואות במסגרת המיזם ,תוך ציון קרן ההלוואה
המבוקשת ,הריבית אותה הוא מוכן לשלם ואת תקופת ההלוואה המבוקשת ובלבד שכל אלה אינם
חורגים מתנאי הבסיס כפי שנקבעו ללווה ("בקשת ההלוואה").
מובהר בזאת כי קרן ההלוואה הינו הסכום שיעמידו המלווים ללווה ,לפני ניכוי דמי הטיפול
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כהגדרתם בסעיף (13.1א) להלן וסכום ההעברה לקרן מהלווה כהגדרתו בסעיף (11.4א) להלן ("קרן
ההלוואה").
.5.2

בטרם תיכלל בקשת הלוואה במערכת והמערכת תאפשר למלווים להגיש הצעות מלווה (כהגדרת
מונח זה בסעיף  7.11להלן) ("מכרז הלוואה")  -תימסר ללווה הודעה באתר בדבר כל הנתונים
הבאים:
(א)

פרק הזמן בו מכרז ההלוואה יהיה פתוח להצעות מלווים ("תקופת המכרז");

(ב)

סכום הלוואה מהירה;

(ג)

סכום הלוואה קובע.

לעניין זה:
סכום הלוואה מהירה הוא סכום ,השווה או נמוך מסכום ההלוואה הנקוב בבקשת ההלוואה ,כפי
שייקבע על-ידי המערכת ,אם ייקבע ,אשר אם יצטברו במכרז ההלוואה הצעות מלווים בסכום זה
לפחות ,הלווה יהיה רשאי לסיים את מכרז הלוואה לפני תום תקופת המכרז.
סכום הלוואה קובע הוא סכום ,השווה או נמוך מסכום ההלוואה הנקוב בבקשת ההלוואה (השווה
או גבוה מסכום הלוואה מהירה) ,כפי שייקבע על-ידי המערכת ,אשר אם יצטברו במכרז ההלוואה
הצעות מלווים בסכום זה לפחות ,הלווה יקבל הלוואה בתום תקופת המכרז.
.5.3

מכרז הלוואה יסתיים בהצלחה בהעמדת הלוואה ללווה ,בכל אחד מהמקרים הבאים (כל אחד מאלה
– "סגירת הלוואה"):
(א)

לאחר שהצטברו במהלך תקופת המכרז הצעות מלווים בסכום השווה או עולה על סכום
להלוואה מהירה ,והלווה בחר לסיים את מכרז ההלוואה לפני תום תקופת המכרז ולקבל
הלוואה בסכום קרן הלוואה שהצטבר עד אותו המועד ובתנאי הריבית שנקבעו במכרז
ההלוואה באותה עת;

(ב )

בתום תקופת המכרז  -אם הצטבר מלוא סכום ההלוואה המבוקש ,או סכום השווה או
עולה על סכום הלוואה קובע ,ובתנאי הריבית שנקבעו בתום מכרז ההלוואה.

מובהר בזאת ,כי אם בתום תקופת המכרז לא הצטבר סכום ההלוואה הקובע (והלווה לא מימש
במהלך תקופת המכרז ,את אפשרות ההלוואה המהירה ,ככל שניתנה) ,אזי לא תיסגר כל הלוואה
במכרז ההלוואות והלווה יהיה רשאי להגיש בקשת הלוואה חדשה.
במהלך תקופת המכרז ,יוכל הלווה ,במקום המיועד לכך באתר ,לקבל מידע אודות סכומי הצעות
המלווים שהתקבלו במכרז ההלוואה עד לאותו שלב והריבית של ההלוואה באותו מועד וכן לבחור
אם הוא מעוניין לסיים את תקופת המכרז עוד בטרם הגיע מועד תום תקופת המכרז ולקבל את
סכום ההלוואה שהצטבר עד לאותו המועד ,אם הצטבר סכום מעל סכום ההלוואה המהירה (ככל
שניתנה לו אפשרות זו) ,או להמתין עד לסיום תקופת המכרז ההלוואה.
לצורך המחשה ,להלן דוגמא מספרית:
סכום ההלוואה המבוקש –  2,000ש"ח;
תקופת המכרז –  7ימים;
סכום הלוואה מהירה –  1,600ש"ח;
סכום הלוואה קובע –  1,800ש"ח.
•

למשל ,אם ביום ה 4-לתקופת המכרז כבר הצטברו הצעות מלווים בסך של  1,600ש"ח ,החל
ממועד זה ועד לתום תקופת המכרז ,הלווה רשאי לסיים את תקופת המכרז סיום מוקדם,
ולקבל לידיו קרן הלוואה בסכום שנצבר עד לאותו מועד ובתנאי הריבית שייקבעו באותה העת;
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•

במידה ובתום תקופת המכרז (תום  7הימים כאמור) ,נצבר סכום של  1,700ש"ח (והלווה לא
מימש לפני כן את אפשרות קבלת ההלוואה המהירה ,ככל שניתנה) ,לא תיסגר הלוואה במכרז;

•

במידה ובתום תקופת המכרז (תום  7הימים כאמור) ,נצבר סכום של  1,810ש"ח (והלווה לא
מימש לפני כן את אפשרות קבלת ההלוואה המהירה ,ככל שניתנה) ,תיסגר הלוואה במכרז על
סך של  1,810ש"ח.

.5.4

סגירת הלוואה משמעותה ,כריתת הסכם הלוואה בין הלווה ובין כל אחד מהמלווים ("הסכם
ההלוואה") בתנאים הספציפיים שנקבעו כתוצאה מקיום מכרז ההלוואה ,בתנאים הכלליים
שאישרו המלווים והלווים במועד הצטרפותם למיזם.

.5.5

פתיחת מכרז הלוואה על-ידי הלווה היא פעולה בלתי חוזרת.
על אף האמור לעיל ,ללווה תעמוד הזכות להודיע לחברה על ביטול הצטרפותו למיזם בהתאם לסעיף
14ג(ג)( )2לחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א"( 1981-חוק הגנת הצרכן") ,וזאת בתוך  14יום ממועד אישור
הצטרפותו כלווה במיזם ,אך לא יאוחר משני ( )2ימי עסקים קודם לתום תקופת המכרז .על הודעה
זו יחולו דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
מובהר ,כי בגין ביטול מכרז על-ידי הלווה בנסיבות שאינן בהתאם לחוק הגנת הצרכן ,תגבה עמלה
בהתאם לתעריפון החברה ,הניתן לצפייה כאן ("תעריפון") ,וזאת מבלי לגרוע מכל חובה אחרת
המוטלת על הלווה לפי הסכם הצטרפות לווה ו/או כל זכות של החברה על-פי אותו הסכם.
למען הסר ספק מובהר כי ,משעה שקרן ההלוואה הועברה לחשבון הלווה ,נכרת הסכם הלוואה
וביטולו יעשה בהתאם להוראות פירעון מוקדם הקבועות בהסכם ההלוואה.

.5.6

בכפוף להוראות סעיף  6להלן ,הלווה אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את כל או חלק
מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם ההלוואה לכל לווה או גוף אחר כלשהו.

.6

בקשת הלוואה משותפת

.6.1

לווה במיזם יהיה רשאי לבקש לקבל הלוואה במיזם במשותף עם לווה אחר במיזם ("בקשת הלוואה
משותפת").
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.2לעיל ,בני משפחה יוכלו להגיש בקשת הלוואה משותפת
והדבר ייחשב כהלוואה אחת.
לעניין כל בקשת הלוואה משותפת ,שני הלווים ייקראו יחד "הלווה המשותף" וכל אחד לחוד "יחיד
הלווה המשותף".

.6.2

כחלק מהליך הגשת בקשת הלוואה משותפת ,שני יחידי הלווה המשותף יידרשו למסור לחברה את
הפרטים הנדרשים להצטרפות לווה למיזם ,כאמור בסעיף  4לעיל.
בנוסף ,יחיד הלווה המשותף שאינו מגיש הבקשה יידרש לאשר לחברה באופן טלפוני ו/או באמצעות
הודעת דוא"ל כי הוא מסכים להגשת בקשת ההלוואה המשותפת על-ידו או על שמו ובמשותף עם
יחיד הלווה המשותף האחר בהתאם להוראות תנאי השימוש וההסכמים ("אישורי הלווה
המשותף") וכן למסור לה פרטים ו/או מסמכים נוספים ,לפי שיקול דעת החברה.

.6.3

החברה רשאית לא לאשר לשני לווים מסוימים להגיש בקשות הלוואה משותפת או לקבל הלוואות
מכוחן ,על אף השלמת ההליכים המפורטים בסעיפים  6.1ו 6.2-לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
וללא חובת מתן נימוק .החלטת החברה לעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור ,והמשתמש
מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

.6.4

במידה וכל אחד מבין יחידי הלווה המשותף עמד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  6.2לעיל ובכפוף
להוראות סעיף  6.3לעיל ,תנאי הבסיס להלוואה ייקבעו בהתחשב בנתוני כל אחד מיחידי הלווה
המשותף ("תנאי בסיס הלווה המשותף").
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.6.5

ביחס להלוואה משותפת ולמעט אם ההקשר או הוראות תנאי השימוש ו/או ההסכמים מחייבים
אחרת ,לצורך תנאי השימוש וההסכמים:
(א)

בקשת הלוואה משותפת שתוגש על-ידי לווה משותף תיחשב כבקשת הלוואה לכל דבר ועניין;
ו-

(ב)

כל התייחסות בתנאי השימוש ו/או בהסכמים לתנאי בסיס הלווה שנקבע ללווה המשותף
בקשר לבקשת ההלוואה המשותפת כאמור תהא לתנאי בסיס הלווה המשותף.

.6.6

החל ממועד קבלת אישורי הלווה המשותף על-ידי החברה ,אחריות כל אחד מבין יחידי הלווה
המשותף בקשר לבקשת הלוואה משותפת שהוגשה על-ידו או על שמו ובקשר להלוואה אשר תועמד
ללווה המשותף לפיה (ככל שהלוואה כאמור תיסגר) ("הלוואה משותפת") מכוח תנאי השימוש
וההסכמים תחול עליהם ביחד ולחוד.

.6.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.6לעיל ,מובהר כי:
(א)

כל פעולה (מעשה או מחדל) של כל אחד מבין יחידי לווה משותף בקשר לבקשת הלוואה
משותפת ו/או הלוואה משותפת (לפי העניין) שהוגשה על-ידי מי מיחידי הלווה המשותף ו/או
הועמדה לו (לפי העניין) תחייב את שני יחידי הלווה המשותף לכל דבר ועניין ותיחשב כאילו
היא בוצעה על-ידי שניהם יחדיו ובהסכמתם;

(ב)

החברה תהא רשאית לקבל ולפעול על-פי הוראות ו/או הודעות מכל אחד מבין יחידי לווה
משותף בקשר לבקשת הלוואה משותפת ו/או הלוואה משותפת (לפי העניין) שהוגשה על-ידי
הלווה המשותף ו/או הועמדה לו (לפי העניין) מבלי לקבל את הסכמת יחיד הלווה המשותף
האחר ,והאחרון יחשב כמסכים לכל הוראה ו/או הודעה כאמור כאילו הגיש אותה בעצמו;

(ג)

בכל מקרה בו החברה תקבל מיחידי לווה משותף הוראות ו/או הודעות נוגדות בקשר לבקשת
הלוואה משותפת ו/או הלוואה משותפת (לפי העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף ו/או
הועמדה לו (לפי העניין) ,היא תהא רשאית לא לפעול לפי או להסתמך על איזו מההוראות
ו/או ההודעות הנוגדות כאמור; ו-

(ד)

כל הודעה שתימסר על-ידי החברה ליחיד לווה משותף כלשהו בקשר לבקשת הלוואה
משותפת ו/או הלוואה משותפת (לפי העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף ו/או הועמדה לו
(לפי העניין) תיחשב כאילו נמסרה לשני יחידי הלווה המשותף ,לעניין זה מובהר כי יחיד הלווה
המשותף שפתח את בקשת ההלוואה המשותפת ייחשב כאיש הקשר הראשי לעניין ההלוואה
המשותפת.

.7

מלווה

.7.1

המלווים במיזם יהיו אנשים פרטיים או תאגידים ,כאשר כל מלווה יוכל להעמיד מספר הלוואות
במקביל.

.7.2

בהצטרפות מלווה למיזם ,מצהיר ומתחייב המלווה כי:
(א)

הינו בגיר ומלאו לו לכל הפחות  18שנים;

(ב)

הינו תושב ישראל בעל מקום מגורי קבע בישראל לפרק זמן העולה על שנתיים קודם להגשת
בקשת הצטרפות כמלווה במיזם;

(ג)

הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ,בהתאם לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,1962-וכן לפי כל דין;

(ד)

הינו נוטל על עצמו את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכים הרלוונטיים
למלווה המצויים באתר לרבות תנאי השימוש ,הסכם הצטרפות מלווה והסכם ההלוואה;

(ה)

הינו בעל חשבון בנק מורשה בישראל אשר אינו חשבון מוגבל וכרטיס אשראי;
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(ו)

אינו פושט רגל ו/או אינו תחת כינוס נכסים ו/או לא מונה לו מפרק זמני ו/או מפרק קבוע ו/או
תחת צו לעיכוב הליכים ו/או תחת הסדר נושים ו/או מצוי בהליכי הוצאה לפועל;

(ז)

הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני והוא משתמש בדואר האלקטרוני שלו באופן פעיל ותדיר;

(ח)

אין מניעה חוקית או מניעה אחרת לשמש כמלווה ולהעמיד באמצעות האתר הלוואה.

.7.3

המלווה מצהיר ,כי הוא מודע ומבין כי הליך העמדת ההלוואה באמצעות המיזם הינו הליך הטומן
בחובו סיכון כלכלי וכי אין לו כל הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה ו/או המיזם ו/או מי
מטעמם לפירעון מלא ו/או חלקי של קרן ההלוואה .כמו כן ,מצהיר המלווה ,כי הוא מודע לכך
שהלווים במיזם אינם מעמידים לטובת המלווים בטוחות כלשהן להבטחת החזר ההלוואה.

.7.4

כחלק מהליך הרישום לאתר ,לרבות התקשרות המלווה בהסכם הצטרפות מלווה ,המלווה מחויב
למסור לחברה פרטים מלאים ומדויקים ,לרבות אך לא רק ,את הפרטים המפורטים להלן:
(א)

פרטים אישיים לצורך ביצוע הליך "הכר את הלקוח" ( )Know Your Customerעל-ידי
החברה ו/או מי מטעמה ,כפי שיופיעו בשאלון הצטרפות מלווה בעמוד הרשמת מלווה באתר;

(ב)

הדואר האלקטרוני שלו  -המלווה מודע לכך ,כי הדואר האלקטרוני שימסור בהליך ההרשמה
ישמש את החברה למשלוח הודעות בקשר עם פעילות המלווה באתר והוא מתחייב לבדוק
על בסיס תדיר את הדואר האלקטרוני שמסר;

(ג)

פרטים אודות חשבון הבנק ממנו תועמד קרן ההלוואה ואליו יועברו ההחזרים והפירות בגין
ההלוואה (במידה ויורה על כך לחברה ,כמפורט בסעיף  10.6להלן) .ככל הדבר יתאפשר
במערכת המלווה יוכל להעמיד את קרן ההלוואה באמצעות כרטיס אשראי המשויך לחשבון
הבנק שלו ,אשר את פרטיו ימסור בעת רישומו לאתר; וכן

(ד)

כל מסמך ו/או מידע נוסף שיידרש על-ידי החברה.

בנוסף ,המלווה יידרש להוריד את האפליקציה של המיזם למכשיר הנייד שלו ,באמצעות קישור
שיישלח אליו לדואר האלקטרוני שמסר בהליך הרישום ,ולפעול על-פי ההנחיות המפורטות בה,
לרבות לעניין מסירת פרטי זיהוי שונים.
הליך הרישום כמלווה לא יושלם ,עד אשר המלווה יבצע העברה בנקאית של הסכום מתוכו הוא
מעוניין להעמיד הלוואות באמצעות המיזם ולבצע את התשלום לקרן הביטחון (כהגדרתה בסעיף
 11.1להלן) ("הסכום הפנוי") ,מחשבון הבנק שאת פרטיו מסר בהליך הרישום ,לחשבון המעבר
(כהגדרתו בסעיף  10.1להלן).
מובהר בזאת ,כי החברה רשאית שלא לקבל משתמש כמלווה למיזם ,על אף השלמת הליך רישום
המלווה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת מתן נימוק .החלטת החברה לעניין אי
קבלת מלווה למיזם תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור ,והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה בעניין זה.
.7.5

עם מסירת כל הפרטים והעברת הסכום הפנוי לחשבון המעבר ,כאמור בסעיף  7.4לעיל ,יעודכן
המלווה בהודעה על הפעלתו של המלווה האוטומטי (כהגדרתו להלן) המהווה מסלול ברירת מחדל
במערכת ,ותינתן למלווה האפשרות לבחור שלא להפעיל את המלווה האוטומטי .המלווה האוטומטי
ייכנס לפעולה תוך  24שעות ממועד סיום הליך הרישום.

.7.6

על אף האמור ,ייתכנו מקרים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בהם לא יופעל המלווה
האוטומטי כברירת מחדל במערכת.

.7.7

המלווה האוטומטי – עם כניסת המלווה האוטומטי לפעולה ,המערכת מגישה הצעות מלווה למכרזי
הלוואות באופן אוטומטי ,מידי מספר ימים ,בהתאם לנמוך מבין (א) יתרת הסכום הפנוי בחשבון
המעבר ("יתרת הסכום הפנוי") ו(-ב) סכום ההלוואה בו נקב המלווה בהגדרת המלווה האוטומטי
("תקרה למלווה האוטומטי") והכל מבלי שהמלווה נדרש לאשר בכל פעם את הצעת תיק המלווה
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(כהגדרתה להלן) ,ובהתאם לסכום המינימאלי להלוואה הקיים במערכת באותו מועד.
בעת הכניסה הראשונה למערכת לאחר סיום הליך הרישום כאמור בסעיף  7.5לעיל ,התקרה למלווה
האוטומטי תקבע באופן אוטומטי על-ידי המערכת בהתאם לסכום ברירת המחדל שהוגדר על-ידי
החברה וכפי שיעודכן מידי פעם עלידי החברה ואשר לא יעלה על יתרת הסכום הפנוי.
למען הסר ספק ,יתרת הסכום הפנוי כוללת גם את יתרת הכספים שנצברו בחשבון המעבר ושמקורם
בהחזרי הלוואות.
החברה אינה מתחייבת כי בכל פעם שהמלווה האוטומטי יפעל עבור המלווה ,יימצאו מכרזי
הלוואות פתוחים במערכת ,או כי הצעות המלווה באמצעות המלווה האוטומטי ,ייסגרו או כי הצעות
המלווה יתקבלו.
.7.8

המלווה יוכל להפסיק להשתמש במלווה האוטומטי בכל עת ,ואולם הדבר לא ישפיע על הצעות מלווה
למכרזים ,שכבר הוגשו באמצעות המלווה האוטומטי.

.7.9

בין אם הופעל המלווה האוטומטי ובין אם לאו ,תעמוד למלווה האפשרות לקבל הצעות להעמיד
הלוואות ללווים באופן עצמאי ,בהתאם לבקשות הלוואה הקיימות באותו מועד במערכת .המערכת
תציג למלווה נתונים אודות הריבית המשוקללת המתקבלת כתוצאה מחלוקת הסכום הפנוי בין
בקשות הלוואה שונות ("הצעת תיק הלוואות מלווה") .בכל עת ,המלווה יוכל לבקש מהמערכת הצעת
תיק הלוואות מלווה חדשה ,לצורך העמדת יתרת הסכום הפנוי ,כהלוואות ללווים באתר.

 .7.10יתכן וסך ההלוואות שיסגרו למלווה מסוים ,לרבות באמצעות המלווה האוטומטי ,כמתואר בסעיף
 7.7לעיל ,יהיה בסכום קרן הלוואה נמוך יותר מהסכום אותו ביקש המלווה להעמיד כהלוואות
בהצעת המלווה .כמו כן ,הלוואות שייסגרו עשויות להיות בריבית או בריבית משוקללת שונה
מהריבית המשוקללת שהוצגה למלווה במסגרת הצעת תיק הלוואות מלווה.
 .7.11אישר מלווה הצעת תיק הלוואות מלווה ,המערכת תגיש הצעות למכרזי הלוואות בהתאם להצעת
תיק ההלוואות המלווה ("הצעת מלווה").
מובהר בזאת ,כי מקום בו לא אישר מלווה הצעת תיק הלוואות מלווה מסוימת ,ייתכן והמלווה
יידרש להמתין זמן מה עד שהמערכת תוכל להציע לו הצעה שונה מזו שהמלווה דחה.
 .7.12הצעת המלווה תהיה הצעה בלתי חוזרת מרגע אישורה על-ידי המלווה באמצעות המערכת ועד
לסגירת כלל ההלוואות שנכללו בהצעת המלווה .למען הסר ספק ,החברה אינה מתחייבת כי הצעת
מלווה או חלק ממנה ,יבשילו לכדי סגירת הלוואה.
 .7.13מרגע הגשת הצעת מלווה ,כריתת חוזי ההלוואה תלויה בקיבול אלקטרוני ,באמצעות המיזם ,מצד
הלווה בלבד .הקיבול יהיה באמצעות פעולה אוטומטית של המערכת שתביא לסגירת הלוואה
כמפורט בסעיפים  5.4-5.3לעיל.
 .7.14המלווה יהיה רשאי להמחות ,בכפוף לאישור החברה ,את מלוא ,או חלק ,מזכותו לקבלת החזרי
הלוואה מתיק הלוואות למלווה אחר במיזם .מובהר בזאת כי לא תותר המחאת זכות לקבלת החזרי
הלוואה למי שאינו מלווה במיזם .התנאים לביצוע המחאת הזכויות לפי סעיף זה יפורטו בתנאי
שימוש נפרדים שיחולו על פעולה זו ,כמפורט בתקנון ( Re-Blendהניתן לצפייה כאן).
.8

מובהר בזאת כי העמדת הלוואה באתר ,מותנית בקיומם של מכרזי הלוואה פתוחים במועד
הצטרפות מלווה למיזם; ואילו סגירת הלוואה מותנית בקיומם של מלווים באתר ,במועד פתיחת
מכרז אשר יגישו באמצעות המערכת ,הצעות להעמדת הלוואה .בהעדר התאמה בין הצעות מלווים
לבין בקשות לווים ,לא תועמד הלוואה .כל אחד מהצדדים ,לווה ומלווה ,מודע לכך ומשחרר את
החברה מכל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

.9

הנאמן

.9.1

על מנת ליצור הפרדה מבנית ברורה בין כספי המלווים שיועברו לחשבון המעבר (כהגדרתו להלן),
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לבין נכסי החברה ולצורך ניהול של תנועות הכספים במיזם ,אחזקת הסכום הפנוי של המלווים וקרן
הביטחון ,החברה התקשרה עם נאמן ("הנאמן") בהסכם נאמנות ("הסכם הנאמנות").
מובהר כי כלל תפקידי הנאמן ואחריותו מוסדרים בהסכם הנאמנות והוא המסמך היחיד המחייב
את הנאמן לעניין התפקידים שעליו לבצע .כלל ההתייחסויות לתפקיד הנאמן בתנאי השימוש
צריכות להיקרא ביחד עם הסכם הנאמנות ובכל מקרה ,הסכם הנאמנות יגבר ,ביחס לנאמן
ונאמנותו ,על מסמך זה.
.9.2

הנאמן יבצע את העברות הכספים מחשבון המעבר בהתאם להוראות החברה .בעת העברות הכספים
ינוכו מהסכומים המגיעים למלווים או ללווים לפי העניין ,העמלות המגיעות לחברה כמפורט בסעיף
 13להלן ,הסכומים להעברה לקרן הביטחון (כהגדרתה בסעיף  11.1להלן) כמפורט בסעיף  11.4להלן
ובתקנון קרן הביטחון (הניתן לצפייה כאן) והמיסים כמפורט בסעיף  17להלן והכל בהתאם לחישובי
החברה.

.9.3

מובהר ,כי לנאמן לא תהיה אחריות כלפי המשתמשים הרשומים לעניין גובה העמלות שתורה
החברה לגבות וגובה סכומי ההעברה לקרן שיועברו לקרן הביטחון (כהגדרתה בסעיף  11.1להלן) ,או
לעניין שיעור ניכוי המס עליו תורה החברה.

.10

תנועת הכספים

 .10.1כל העברות הכספים מהמלווה ,למלווה ,מהלווה וללווה או למי וממי מיחידי הלווה המשותף כפי
שנמסר בבקשת ההלוואה ,יבוצעו אך ורק באמצעות חשבון נאמנות ("חשבון המעבר") ,אשר הנהנים
בו הם המלווים ואשר מתופעל על-ידי הנאמן בהתאם להסכם הנאמנות .מובהר ,כי אין לחברה ו/או
למיזם ו/או מי מטעמם זכות בכספים אשר בחשבון המעבר מעבר לקבוע בתנאי השימוש ו/או
בהסכמים.
 .10.2העברות הכספים הנ"ל יבוצעו על-ידי הנאמן כאשר הן משקפות את הסכומים המגיעים למשתמשים
הרשומים לאחר ניכוי העמלות המגיעות לחברה כמפורט בסעיף  13להלן ובהסכמים ,הסכומים
להעברה לקרן הביטחון (כהגדרתה בסעיף  11.1להלן) כמפורט בסעיף  11להלן ובתקנון קרן הביטחון
(הניתן לצפייה כאן) והמיסים כמפורט בסעיף  17להלן והכל בהתאם לחישובי החברה.
 .10.3כל מלווה יעביר את הסכום הפנוי לחשבון המעבר לאחר סיום הליך הרישום וכתנאי להגשת הצעת
מלווה.
 .10.4לאחר כריתת הסכם ההלוואה ,כספי המלווים השונים יצורפו לסך ההלוואה ,כל אחד בהתאם לחלק
שלו ,ויועברו מחשבון המעבר לחשבון הבנק של הלווה או חשבון בנק של מוטב אחר בו נקב הלווה
(במקרה בו המערכת תאפשר זאת).
 .10.5החזרי הלוואה יבוצעו על-ידי הלווה לחשבון המעבר וזאת מחשבון הבנק עימו נרשם לאתר או
באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלווה לחברה במסגרת הליך הרישום או לאחר מכן,
לפי שיקול דעת החברה .כלומר ,כל סכום החזר הלוואה חודשי של לווה מסוים יבוצע באמצעות
העברה אחת מחשבון הבנק של הלווה או באמצעות כרטיס האשראי שלו ,לחשבון המעבר ,והנאמן
יעביר את הסכומים מחשבון המעבר לחשבונות הבנק של המלווים הרלוונטיים ,לפי הצורך והעניין,
והכל בהתאם להוראות המלווה כפי שימסרו לנאמן באמצעות החברה.
 .10.6בכפוף לאמור בסעיף  7.7לעיל ,למלווה תינתן הבחירה האם למשוך את יתרת הכספים הצבורים על
שמו בחשבון המעבר ואשר לא נכללו בהצעת מלווה ,או להשתמש בכספים אלה לצורך העמדת
הלוואות חדשות.
.11

קרן ביטחון

 .11.1על מנת לסייע למלווים להקטין את הסיכון אותו הם נוטלים בקשר עם העמדת הלוואות במסגרת
המיזם ,וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהאמור בסעיף  7.3לעיל ,מוקמת עבור המלווים קרן
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צוברת לשיפוי הדדית ,אשר תנוהל על-ידי החברה ותופקד בידי הנאמן ("קרן הביטחון").
 .11.2קרן הביטחון נועדה לכיסוי קרן הלוואה שלא נפרעה ובלבד שבאותו מועד קרן ביטחון נמצאת
ביתרת זכות.
אין החברה מתחייבת כי במועד מסוים יהיו כספים בקרן ביטחון ואין בניהול קרן ביטחון עבור
המלווים כדי להטיל על החברה חובה כלשהי לשלם ו/או לפצות ו/או לערוב לתשלום הלוואה.
 .11.3התנאים בהם תפעל קרן הביטחון מפורטים בתקנון קרן ביטחון (הניתן לצפייה כאן).
 .11.4במועד העמדת הלוואה:

.12

(א)

ינוכה מסך ההלוואה המועמד סכום בשיעור מסוים מקרן ההלוואה ,אשר יחושב לפי קרן
ההלוואה לאחר ניכוי דמי הטיפול כהגדרתם בסעיף (13.1א) להלן ("סכום ההעברה לקרן
מהלווה") ויועבר לחשבון קרן הביטחון באמצעות הנאמן.

(ב)

יועבר מהסכום הפנוי בחשבון המעבר סכום בשיעור מסוים מקרן ההלוואה ,אשר יחושב לפי
קרן ההלוואה לפני ניכוי דמי הטיפול כהגדרתם בסעיף (13.1א) להלן ("סכום ההעברה לקרן
מהמלווה") לחשבון קרן הביטחון באמצעות הנאמן.

הסכם ההלוואה
הסכם ההלוואה שייכרת בסגירת הלוואה יהיה בתנאים שנקבעו בהסכם ההלוואה ,לרבות לעניין
תקופת ההלוואה ,פירעון מוקדם ,ריבית פיגורים והעמדה לפירעון מיידי.

.13

עמלות

 .13.1החברה גובה עמלות מכל לווה ו/או מלווה במיזם ,והכל בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה ,הסכמי
ההצטרפות ,התעריפון והתנאים המפורטים להלן:
(א)

במועד העברת כספי הלוואה ללווה ,תנוכה מקרן ההלוואה עמלה בגין מתן השירותים על-
ידי החברה בשיעור הקבוע בתעריפון ("דמי טיפול") ,כך שסכום הכסף אשר יועבר ללווה
מחשבון המעבר יהיה קרן ההלוואה בניכוי דמי טיפול (וכן בניכוי סכום ההעברה לקרן
מהלווה).

(ב )

מכל החזר שישולם על-ידי הלווה ,ינכה הנאמן ,בטרם העברת ההחזר למלווים ,עמלת ניהול
הלוואה בשיעור הקבוע בתעריפון ("דמי ניהול").

(ג)

עמלות נוספות המפורטות בתעריפון החברה ,אשר יעודכן מעת לעת על-ידי החברה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

 .13.2הלווים והמלווים מודעים ומאשרים ,כי דמי טיפול ודמי ניהול יקבעו על-ידי החברה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,טרם חתימת ההסכמים ולא ישתנו ,ביחס לאותה הלוואה ,לאחר כריתת הסכם
ההלוואה.
 .13.3הלווים והמלווים מודעים ומאשרים ,כי הנאמן ינכה את דמי טיפול ודמי ניהול בהתאם למפורט
והקבוע בהסכמים ובתנאי שימוש אלו.
.14

הגנת הפרטיות

 .14.1החברה מודעת לחשיבות הגנת הפרטיות והחשיבות של צנעת הפרט של המשתמשים באתר ובהתאם
פועלת על-פי חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-והכל בכפוף ועל-פי מדיניות הפרטיות (הניתנת
לצפייה כאן) של האתר.
 .14.2בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות ,הלווים והמלווים יהיו אנונימיים האחד
למשנהו ובינם לבין עצמם.
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 .14.3החברה תהא אחראית לשמור את הפרטים האישיים של המלווים והלווים בסודיות מוחלטת ,למעט
מקום בו תידרש החברה לגלותם לרשות מוסמכת כלשהי על-פי דין ו/או לצורך הליך הגבייה
וכמפורט במדיניות הפרטיות.
.15

זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ,לרבות ,עיצוב האתר ,שרטוטים ,תרשימים ,איורים,
צילומים ,תמונות ,טקסט ,גרפיקה ,השירותים הניתנים במסגרתו ,תכנות ,יישום/מים ,קוד מחשב,
קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם
שלו ( )Domain nameו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו"( ,החומר המוגן") מוגנים ,בין
היתר ,על-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ,אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של
מדינות אחרות .החומר המוגן הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה
לפרסם את החומר המוגן .נאסר על המשתמש להכניס שינויים ,להעתיק ,לפרסם ,להפיץ ,לשדר,
להציג ,לבצע ,לשכפל ,להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן החומר המוגן ללא
הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה .המשתמש מכיר בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני
הקיימות בחומר המוגן ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור
בדין ובאמנות בינלאומיות ,או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

.16

קישורים אלקטרוניים ()Links

 .16.1באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה .קישורים אלו
נועדו לנוחותך בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים
המופיעים באתרים אלו .אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של
אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם .החברה אינה מתחייבת לתקינות
הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני
לקשר .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים
נוספים.
 .16.2אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או
פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים ,תכנים
המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה ,תכנים המהווים לשון הרע ,תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
 .16.3אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים
כאמור בכל דרך אחרת ,אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ( AS
 ) ISכך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר .במסגרת
האמור ,חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר
(לדוגמא  -אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).
.17

מיסים

 .17.1כל אחד מהמשתמשים הרשומים יהיו אחראי באופן ישיר ובלעדי לתשלום המיסים בקשר עם
הצטרפותו לאתר וההלוואות שהעמיד או שנטל במסגרת המיזם ,וכן כל מס אחר אשר יוטל עליו
בקשר עם פעילותו במיזם.
 .17.2החברה תנכה מכל תשלום למלווה את המס בהתאם להוראות כל דין .מובהר כי החברה תנכה את
המס המירבי המוטל על המלווה ,אלא אם המלווה ימציא לידיה אישור תקף מרשות המיסים בדבר
שיעור המס שיש לנכות מן ההכנסות המגיעות לו כתוצאה מן השימוש באתר וזאת ממועד המצאת
האישור האמור ואילך.
.18

גבייה
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 .18.1בהתאם לייפוי הכוח וכתב המחאת הזכויות אשר העניק המלווה לחברה בהסכם הצטרפות מלווה,
במקום בו לווה לא יפרע את ההלוואה כולה או חלקה ,החברה תהא הרשאית הבלעדית לגבות את
החוב האמור ,בכל דרך שתבחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות גיבוש הסדר חוב עם הלווה,
שיחות טלפון עם הלווה ,מכתבי התראה ראשוניים ,התקשרות עם משרד עורכי דין המתמחה בגבייה
או כל פעולת גבייה סבירה אחרת.
 .18.2ככל שפעולות אלו לא יובילו לחידוש התשלומים של הלווה ולפירעון הלוואה ,המלווים הספציפיים,
שהעמידו לאותו לווה את ההלוואה המסוימת שלא נפרעה ,עשויים יהיו ליהנות מהפעלת קרן
הביטחון בהתאם להוראות תקנון קרן הביטחון.
 .18.3תשומת הלב כי החברה זכאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע כי ההלוואה אינה ברת גבייה,
ולהפסיק לפעול לגבייתה ובזאת מכוח המחאת הזכויות שקיבלה מהמלווים .הודעה על כך תינתן
למלווים הרלוונטיים .המלווים הרלוונטיים מצהירים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ביחס להלוואה זו.
.18.4

תשומת הלב כי מהסכום הכולל אשר ייגבה באמצעות הליך הגביה המפורט לעיל בגין הלוואה
ספציפית ,ינוכו קודם כל ,עלויות הגבייה אשר החברה ו/או מי מטעמה הוציאו בגין אותה הלוואה.

 .18.5ויובהר כי בשום צורה החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה ,לרבות לא על-ידי
הלווה ולא על-ידי קרן הביטחון.
 .18.6מובהר כי אין באמור בסעיף  18זה כדי להוות התחייבות של החברה למחיקת חוב של לווה כלשהו
וכדי למנוע מהחברה לנקוט בכל הליך לגביית מלוא חוב הלווה ,לרבות קרן שלא נפרעה ,ריבית,
ריבית פיגורים ,הוצאות ,שכר טרחה וכל נזק אחר שנגרם עקב אי-פירעון הלוואה על-ידי הלווה.
.19

אחריות

 .19.1החברה מפעילה את האתר ומעמידה פלטפורמת מפגש ליצירת התקשרויות בין הלווים למלווים
לצורך העמדת וקבלת הלוואות ביניהם .החברה תהא זכאית לגבות עמלות בגין תפקידה זה ,כפי
שמפורט בסעיף  13לעיל.
 .19.2החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו צד להסכמי ההלוואה שיכרתו בין לווים לבין מלווים
במסגרת האתר.
 .19.3החברה ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים מקום בו לא יהיו באתר הצעות מלווים או מכרזי
הלוואה וכתוצאה מכך ,מלווה לא יוכל להעמיד הלוואה או לווה לא יוכל לקבל הלוואה.
 .19.4החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום מקרה להבטחת פירעון מלוא או חלק מההלוואה
ואינה מתחייבת להשיב את הקרן ו/או את הריבית אשר זכאי לה המלווה/ים מהלווה/ים גם במקרה
שבו לווה לא יחזיר את ההלוואה שנטל במסגרת האתר.
 .19.5החברה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בפעולת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או
בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב.
 .19.6החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות למשתמשים ו/או צדדים שלישיים בגין כל שיבוש ,טעות
או השמטה באתר ו/או במידע שאתר .החברה לא תהא אחראית לכל נזק ,ישיר ,עקיף ,תוצאתי או
אגבי עקב גישה לאתר ,והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר ,בין בעילה
חוזית ובין בעילה נזיקית .החברה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה
למיניהם ,לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ,שיגרמו בשל גישה ,גלישה
או שימוש באתר ,ובכלל זאת ,בשל הורדת מידע מהאתר וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של
החברה או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.
 .19.7הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו ,הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה
לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש
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באתר.
 .19.8המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד או הוצאה שייגרמו לה
(לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על-ידו.
.20

חובות המשתמש
המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה .מבלי לגרוע
מהאמור ,השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה ,והמשתמש
מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר ,כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים
שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר .עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש
מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאמור בתנאי ה
שימוש.

 .20.1המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל
או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
 .20.2המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע .הזכות לעשות שימוש במידע נתונה
לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש .אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות
רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם,
בין בתמורה ובין שלא בתמורה .מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך
הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו ,מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב
ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור ,אם וככל שתינתן .המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע
באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת
מסחרית או לכל מטרה אחרת .אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו
על-ידי החברה ,אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע
בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
.20.3

המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד,
לשדל ,להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על-פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.

 .20.4המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס
או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.
 .20.5המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר
זכויות קניין של אחר ,לרבות ,זכויות קניין רוחני ,זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית
אחרת.
 .20.6המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל
פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה.
 .20.7המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור
לפרסום או לשימוש ,בשל היותו בגדר איום ,פגיעה ,העלבה ,הוצאת דיבה ,השמצה ,גזענות,
פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
 .20.8המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או
המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים
שלישיים אחרים כלשהם.
 .20.9המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל
אחריות בעניין זה.
 .20.10המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה
זיוף ,שינוי או מחיקת מידע.
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 .20.11המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו
לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תנאי שימוש אלה.
 .20.12המשתמש מסכים ,כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה ,במקרים בהם החברה תחשוש ,כי
השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ,תהא החברה
רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ,למנוע מהמשתמש גישה לאתר ,ו/או להעביר
את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא
לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
 .20.13המשתמש מצהיר כי ידוע לו שההלוואות דרך המיזם כפופות לתנאי שטר היתר עסקא (הניתן לצפייה
כאן).
.21

כללי

.21.1

אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות ,אלא אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה.

.21.2

אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

 .21.3אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק
מהם .אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם ,למעט למטרה שלשמה הם
פורסמו.
 .21.4החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו,
אולם ,על אף האמור ,ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט ,גישה בלתי מורשית
וכו') .החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על-ידי
משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים ,פרטי משתמשים
שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר ,ככל שיהיה וכיו"ב).
 .21.5בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות ההסכמים ,תגברנה
הוראות הסכמי ההצטרפות.
 .21.6על אף האמור אחרת בתנאי השימוש או בהסכמים ,החברה זכאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא
הודעה מראש ,להפסיק את השימוש של כל אדם ו/או משתמש להשתמש באתר ,הן באופן ארעי והן
לצמיתות ,לרבות במקרים המפורטים להלן:

.21.7

(א)

המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו ו/או מהתחייבויותיו על-פי ההסכמים;

(ב)

המשתמש מעל באמון החברה ו/או המיזם ,לרבות הזין ו/או העביר מידע שגוי באתר;

(ג)

חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי של המשתמש הוגבל ו/או נחסם בצורה כלשהי;

(ד)

המשתמש נכנס להליכי פשיטת רגל ,כינוס נכסים ,פירוק ו/או כל הליך דומה;

(ה)

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

ככל שמשתמש ששימושו באתר הופסק לפי הוראות סעיף  21.6לעיל הינו "יחיד לווה משותף",
ששימוש של יחיד לווה משותף שני יופסק גם כן.

 .21.8כל משתמש מצהיר ,מתחייב ומסכים כי הוא קרא בעיון את תנאי השימוש ומבין אותם ומסכים
להם  ,וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המיזם ,החברה,
מנהליה ,בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם.
 .21.9מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש הללו ,כל משתמש באתר מתחייב בזאת לפצות את החברה
בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחברה כתוצאה מפעולותיו ו/או מחדליו בכל הקשור לאתר ו/או
למיזם.
 .21.10המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם ( )as-isוהמשתמש מסכים ומאשר,
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כי החברה ,לרבות נציגיה ,עובדיה ,מנהליה ,הדירקטורים המכהנים מטעמה ,בעלי מניותיה ו/או
סוכניה ו/או הפועלים מטעמה ,לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש
ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה (בין במישרין בין בעקיפין) במידע ו/או
להסתמכות המשתמש עליו.
 .21.11מובהר ,כי החברה ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה ,לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או הדירקטורים
המכהנים מטעמה ו/או מי שפועל מטעמה ,לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר,
לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 .21.12החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או
יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות ,קלקולים ,תקלות או כשלים .החברה לא תהיה אחראית
להפרעות כאמור לעיל ,והיא לא תהיה אחראית לאי-התאמות למשתמש בטיב ,אופי והיקף המידע
(לרבות דרך העברתו) ,לאובדן ,הפסד או נזק ישיר ,עקיף תוצאתי או אחר ,שיגרמו למשתמש או לצד
ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר ,מכל סיבה
שהיא.
 .21.13החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על-ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה
שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
.22

שונות

 .22.1החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע ,ללא הודעה
מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
 .22.2החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא
כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה ,כאמור ,באתר ,וכן בלא להזדקק להסכמת
המשתמשים.
 .22.3החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש .בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי
שימוש אלה ,אנו נודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר ודי יהיה
בכך כדי שהעדכונים ייכנסו לתוקף .על כן ,אנו ממליצים למשתמשי האתר לעיין בתנאי השימוש
לעיתים קרובות.
 .22.4המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ,או יחסים
בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 .22.5הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר ,לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי
השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד ,וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה
ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 .22.6היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה ,אזי הסעיפים שנשלל
תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ,ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים ,אשר תוכנם
תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש
יישארו בתוקפם.
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