הודעה על עדכון בהסכם תנאים כלליים לקבלת כרטיס חיוב
בהתאם לסעיף  28להסכם תנאים כלליים לקבלת כרטיס חיוב ,שעליו אתה חתום (להלן" :ההסכם") ,הרינו להביא
לידיעתך כי ערכנו עדכון להסכם ,כמפורט להלן .יובהר ,כי העדכון נובע מהשימוש הגובר בארנקים דיגיטליים והצורך
במתן הבהרות בעניין.
להלן פרטי העדכון:

 .1בסעיף ההגדרות ( ,)1עודכנה הגדרת "רכיב חיוני בכרטיס" כך-
"רכיב חיוני בכרטיס"  -הכרטיס עצמו (כולל שבב המחשב [ - CHIPצ'יפ]  -רכיב  EMVהמותקן בכרטיס,
ככל שיש כזה) ,וכל אחד מבין הפרטים המופיעים ו/או המוטבעים על הכרטיס (כולל מספר הכרטיס ,תוקף
הכרטיס וקוד ה CVV -המופיע בחלקו האחורי של הכרטיס) ,המספר הסודי ו/או הצופן ,ו/או כל רכיב אחר
ו/או צירוף רכיבים (הכוללים ביניהם את פרטי מחזיק הכרטיס) ו/או קוד חד פעמי שיומצא למחזיק
הכרטיס לצורך מתן או אישור הוראת תשלום באמצעות הכרטיס ו/או לינק שיומצא למחזיק הכרטיס מעת
לעת לצורך מתן אישור או הוראת תשלום באמצעות הכרטיס ,ו/או צירוף רכיבים כאמור בכרטיס,
הייחודיים לכרטיס ,אשר בעל הגישה אליו ו/או אליהם ,יכול לתת באמצעותם הוראת תשלום.
בשימוש בארנקים דיגיטאליים ,הרכיב החיוני יכלול גם את המכשיר בו מותקן הארנק הדיגיטאלי ,וכן את
קוד הזיהוי של המכשיר בו מותקן הארנק הדיגיטאלי ,קוד ההפעלה של מכשיר כאמור ו/או קוד ההפעלה
של הארנק הדיגיטאלי.
למניעת ספק מובהר ,כי מטעמי סודיות ,המספר הסודי ו/או הצופן וצירוף הרכיבים בכרטיס המאפשרים
שימוש בו לא מפורט/ים בגוף כתב זה והם יועמדו לרשות המחזיק בכרטיס בנפרד ו/או על גבי הכרטיס,
יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם כרטיס החיוב ,ופירוטם ומסירתם כאמור ייחשבו לפירוט שנעשה במסגרת
הסכם כרטיס החיוב.

 .2לאחר סעיף  8.1להסכם ,יוסף סעיף  8.2להסכם שכותרתו "ארנקים דיגיטליים" ,וזה תוכנו:

 8.2ארנקים דיגיטאליים
8.2.1

כללי  .הבנק רשאי לאפשר למחזיק בכרטיס ,מעת לעת ,לבצע עסקאות באמצעות שימוש בכרטיס
במסגרת אפליקציות ארנק דיגיטאלי (להלן" :ארנק דיגיטאלי") .סוגי הארנקים הדיגיטאליים
המאפשרים תשלום באמצעות שימוש בכרטיס וסוגי הכרטיסים ,יקבעו ע"י הבנק מעת לעת (להלן:
"ארנק דיגיטאלי מאושר" ו"כרטיס מאושר") .הבנק יהיה רשאי להגביל את השימוש בכרטיס במסגרת
ארנק דיגיטאלי ,באופן זמני או קבוע ,בסכום ו/או בסוג העסקאות (לרבות הסדרי אשראי) ,וכן לעניין
סוגי המכשירים בהם יותקן ארנק דיגיטאלי מאושר ,ו/או בכל דרך אחרת.

8.2.2

תחולת הוראות .הוראות סעיף [ ]8.2זה יחולו אם המחזיק בכרטיס בחר להוסיף כרטיס מאושר לארנק
דיגיטאלי מאושר .על השימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטאלי מאושר יחולו תנאי הסכם
כרטיס החיוב .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על השימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטאלי
מאושר יחולו הוראות סעיפים [ 8.1.5היעדר אחריות לעסקת היסוד] ו[ 19 -דמי כרטיס ,עמלות ,מיסים
והוצאות] .עצם ההוספה של כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר אינה מהווה הנפקה של אמצעי
תשלום חדש .הבנק יהיה רשאי לפרסם ,מעת לעת ,הוראות ו/או פרטים נוספים הנוגעים לשימוש
בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר מסוים (הוראות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הבנק
ו/או בכל דרך מותרת לפי דין).

8.2.3

תנאי הארנק הדיגיטאלי המאושר .השימוש בארנק דיגיטאלי מאושר עשוי להיות כפוף להסכמים בין
מחזיק הכרטיס ובין צדדים שלישיים המפעילים את הארנק הדיגיטאלי ו/או נותנים שירותים בקשר
אליו (להלן" :הסכמי הארנק") ,ומחזיק הכרטיס מתחייב לפעול בהתאם להסכמי הארנק .אלא אם

נקבע אחרת ,ארנק דיגיטאלי מאושר אינו ארנק של הבנק ו/או החברה ,ואינו מופעל על ידי הבנק ו/או
החברה ו/או על ידי מי מטעמם .הבנק ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי למעשה ו/או מחדל
של צדדים שלישיים כאמור.
8.2.4

הוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר והסרתו .המחזיק בכרטיס ,ורק הוא ,רשאי להוסיף
כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר בכפוף לאישור הבנק .כמו כן השימוש בכרטיס מאושר
באמצעות ארנק דיגיטאלי מאושר כפוף לכך שהמכשיר בו הותקן ארנק כאמור משמש באופן בלעדי רק
את המחזיק בכרטיס .בהוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר המחזיק בכרטיס מתיר את
השימוש בכרטיס במסגרת הארנק הדיגיטאלי כאמור .הוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר
מותנית בכך שהמכשיר בו הותקן הארנק הדיגיטאלי המאושר מאפשר קביעת אמצעי נעילה המגן על
השימוש במכשיר מפני צד שלישי שאינו המחזיק בכרטיס ,ואפשרות זו הופעלה ע"י המחזיק בכרטיס.
המחזיק בכרטיס רשאי ,בכל עת ,להסיר כרטיס מאושר מארנק דיגיטאלי מאושר.

8.2.5

שימוש בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר .ביצוע עסקאות באמצעות שימוש בכרטיס מאושר
בארנק דיגיטאלי מאושר עשוי להיות כפוף לאימות זהות המחזיק בכרטיס באמצעות פרטי אימות.
אישור עסקה בארנק דיגיטאלי מאושר משמעו אישור השימוש בכרטיס המאושר .מבלי לגרוע מכלליות
האמור בהסכם כרטיס חיוב זה ,במקרה של ביטול או סיום תוקפו של כרטיס מאושר שהוסף לארנק
דיגיטאלי מאושר ,אזי מאותה עת לא יהיה ניתן להשתמש בכרטיס בארנק כאמור.
לתשומת הלב -במקרה של הקפאת זכות השימוש בכרטיס מאושר ,לא תוקפא האפשרות לבצע
עסקאות בכרטיס באמצעות אפליקציות ארנק דיגיטלי .כדי להימנע מביצוע עסקאות בכרטיס מאושר
באמצעות אפליקציות ארנק דיגיטלי במקרה של הקפאת כרטיס ,יש להסיר את הכרטיס מאפליקציות
הארנק הדיגיטלי אליהן הוסף הכרטיס ,או להתקשר למוקד השירות של החברה.

8.2.6

תקינות המכשיר .שימוש בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר כפוף לתקינותו של המכשיר בו
הותקן ארנק כאמור ולתקינותם של אמצעי התקשורת של המכשיר .הבנק ו/או החברה ו/או מי מטעמם
לא יישאו באחריות כלשהי כתוצאה מאי-תקינות המכשיר של המחזיק בכרטיס ו/או תקינות אמצעי
התקשורת של המכשיר .יובהר ,כי אין לפרוץ את המכשיר או להשתמש במכשיר פרוץ .פריצת המכשיר
עלולה לפגוע באיכות ובמאפייני האבטחה של המכשיר ולחשוף אותו למעשי מרמה ,לרבות מתן גישה
בלתי מורשית של צדדים שלישיים.

8.2.7

אמצעים טכנולוגיים מתאימים בבית העסק .השימוש בכרטיס מאושר במסגרת ארנק דיגיטאלי
מאושר כרוך בהימצאותם של אמצעים טכנולוגיים מתאימים בבית העסק .הבנק ו/או החברה לא יהיו
אחראים במקרה שהשימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטלי מאושר לא יתאפשר מחמת
היעדר הימצאותם של אמצעים טכנולוגיים כאמור בבית העסק ו/או מחמת תקלה באמצעים אלו.

8.2.8

פירוט עסקאות .פירוט העסקאות שבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר
עשוי להיות מוצג בארנק דיגיטאלי כאמור .אלא אם נקבע אחרת ,פירוט זה אינו נעשה ע"י הבנק ו/או
מי מטעמו.

8.2.9

אבדן ,גניבה או שימוש לרעה .אבדן או גניבה של המכשיר בו הותקן ארנק דיגיטאלי מאושר ,כמוהם
כאבדן או גניבת הרכיב החיוני בכרטיס .הוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר ללא הסכמת

המחזיק בכרטיס ,וכן שימוש לרעה בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטלי מאושר ,כמוהם כשימוש
לרעה בכרטיס .במקרים כאמור יחולו הוראות סעיף  14להסכם כרטיס החיוב.
יצוין ,כי עדכון בהתאם נעשה גם בפירוט הרכיבים החיוניים בתמצית לחוברת פתיחת חשבון ,המפורסמת באתר
האינטרנט של הבנק בכתובת www.bankotsar.co.il :בתפריט חוזים אחידים> הסכם פתיחת חשבון עובר ושב
וניהולו.
לקבלת מסמך התמצית המעודכן ניתן לפנות לסניפך או לאוצר ישיר בטלפון *3390

