
 

 

PayBox תנאי שימוש לקבלת שירות לינק אישי של 

 

 1.         ההצטרפות לשירות כפופה לתנאי שימוש PayBox ומדיניות הפרטיות

 כפי שיהיו מעודכנים מעת לעת באפליקציה ובאתר.

 2.        השירות מיועד לעסק המעוניין לקבל תשלום מלקוחותיו באמצעות פייבוקס עבור שירותים או מוצרים שהוא

 מספק להם או לכל שימוש מסחרי או עסקי אחר–עסק יכול להיות יחיד, תאגיד )חברה, עמותה וכל דרך

 אחרת) ואף גוף הפועל שלא למטרת רווח (״גורם עסקי״).

 3.        הבנק אינו צד לכל התקשרות, התחייבות או עסקה בין הגורם העסקי למשתמש אחר )לרבות לקוחותיו),

 לבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר להתקשרות או עסקה בניהם. הבנק אחראי אך ורק לבצע את פעולת

 התשלום/העברת הכספים בהתאם להוראות המשתמש המשלם, וכפוף לדין ולתנאי השימוש. הגורם העסקי

 מוותר על כל טענה כלפי הבנק, לרבות במקרה בו עסקה בוטלה או לא בוצעה/הושלמה או שהעברת התשלום

 לגורם העסקי התעכבה עקב כך. הבנק לא ישלם כל ריבית ו/או פיצוי אחר ביחס לסכומים שעוכבו אצלו עד

 תום הבירור וזיכוי המוטב העסקי כאמור.

 4.        הגורם העסקי ישתמש בשירות רק עבור עסקאות שבוצעו על ידו במהלך העסקים הרגיל, ורק עבור

 שירותים או מוצרים שסופקו/יסופקו למשתמש המשלם או לפקודתו, ולא עבור אחרים )לרבות מוטבים עסקיים

 ומשתמשים משלמים אחרים), וכן לא יספק שירותי סליקה או שירותי תשלום לאחרים באמצעות האפליקציה,

 אלא אם קיבל לכך את הסכמת הבנק בכתב ובתנאים שיקבעו מראש בקשר לכך.

 5.        הגורם העסקי לא יפעל באפליקציה אם יש לו ידיעה, חשד או חשש, כי המשתמש אינו מוסמך לבצע או

 לקבל את התשלום, כי אינו הבעלים של חשבון המשתמש המשלם באפליקציה, או אם יש נסיבות כלשהן, אשר

 יוצרות חשד לגבי תקינות התשלום והשימוש באפליקציה וכן, לגבי מקור הכספים המשמשים לביצוע התשלום,

 ובכלל זה חשד שמקורם בעסקאות/שירותים האסורים על פי תנאי השימוש.

 6.        משתמש, שהינו צד לפעולה שבוצעה באמצעות האפליקציה, הינו האחראי הבלעדי לכל תשלום מס, חיוב

 ודיווח )לרבות הפקת חשבוניות) הנדרש על פי כל דין הנובע מכל פעולה באפליקציה או בקשר עימה. לבנק אין

 ולא תהייה כל חובה ו/או אחריות בקשר עם חובות אלו של המשתמש בכלל וכלפי רשויות המס השונות, בפרט.
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 7.        ככל שהתשלום שמבצע המשתמש חייב בניכוי מס במקור או בכל מס אחר )לרבות מע"מ),  החבות, הניכוי

 והדיווח יעשו ע"י המשתמש בלבד ויהיו באחריותו הבלעדית והמלאה.

 8.        הגורם העסקי מצהיר כי יש לו תיק ברשות המיסים והוא מדווח על פעילותו, לרבות זו המבוצעת באמצעות

 האפליקציה, כדין.

 9.        ככל שמי מהרשויות תפנה לבנק בקשר עם חוב של המשתמש בקשר עם עסקה שלה היה צד באמצעות

 האפליקציה, הבנק יהא רשאי לגבות את החוב הנדרש לרבות ההוצאות שנשא בהן בשל כך מהמשתמש, לאחר

 שהודיע לו על כך.

 10.    ידוע למשתמש והוא מסכים מראש לכך שהבנק רשאי למסור פרטים ודיווחים שונים לרשויות בישראל

 ובחו"ל (לרבות לרשות המיסים) בגין פעילויותיו ובגין פעולות של המשתמשים אחרים, וכן בגין הכנסות, רווחים,

 תשלומים והעברות כספים שלו ושל המשתמשים האחרים, ככל שיידרש לכך לפי כל חיקוק. 
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