
 FitBit payתנאי שימוש בשירות 

, הינו כפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים maxהמוצע לך, מחזיק בכרטיס  FitBit payשירות 
ותנאי השימוש  maxמדיניות הפרטיות של , לרבות התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, maxשל 

 המפורטים להלן.

השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את  maxהשימוש המפורטים להלן, כפי שיהיו מעת לעת. 

 תנאי השימוש בשירות בכל עת.

( POSסוף מכירה )למ FitBitידי הצמדת שעון -ידי שימוש בשירות, תוכל/י לבצע עסקאות על-על
 (.NFCבבית העסק התומך בטכנולוגיה זו )מסוף התומך בטכנולוגיית 

המותקן  FitBit pay, באמצעות שירות FitBitהשימוש בשירות אפשרי בשעונים מתוצרת חברת 
 על שעונך.

 הגדרות .1

 נכתב במפורש אחרת:למונחים הבאים תהא המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם 

-המיועד ללקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי חוץ FitBit payשירות  – "השירות" .1

חכם )עם צ'יפ ותמיכה בעסקאות ללא מגע(  maxוכן בכל כרטיס  maxבנקאי של 

בשיקול דעתה הבלעדי, הניתן לשימוש באמצעות שירות  maxכפי שתאפשר 

FitBit pay גבי מכשיר )כהגדרתו להלן(.-על 

אשר תומך בשירות וכן כל מכשיר אחר אשר  FitBitשעון מתוצרת  – "המכשיר" .2

יתמוך בשירות זה בעתיד, שהנם ו/או שיהיו בשימושך לצורך שימוש בשירות וכן כל 

 הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע.

 

 רישום ושימוש בשירות .2

ך לבטל באישורך תנאי שימוש אלה הנך מסכים לרישומך לשירות. יש באפשרות .2.1

, בחירת FitBitאת רישומך לשירות בכל עת, באמצעות כניסה לאפליקצית 

 הכרטיס והסרתו.

השימוש בשירות מיועד לצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות שימוש כלשהו  .2.2

 בשירות לצרכים מסחריים מכל סוג שהוא.

במקרה של ביטול או סיום תוקפו של אמצעי התשלום שהוגדר בשירות, לא ניתן  .2.3

 לבצע עסקאות באמצעות השירות. יהיה

2.4. max  תהא רשאית למנוע ממך שימוש בשירות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת

על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש, לרבות בכל 

 אחד מהמקרים הבאים:

 ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; .2.4.1

 ;FitBit payהפרת תנאי מתנאי השימוש בשירות  .2.4.2

 מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה לשירות ו/או לאחר מכן; .2.4.3

ו/או במי  max-ביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב .2.4.4

מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של השירות ו/או במי מבתי העסק 

 ו/או בצד ג' כלשהוא;

במקרה בו אמצעי התשלום שברשותך ייחסם או יוגבל לשימוש  .2.4.5

 מכל סיבה שהיא.בדרך כלשהי, ו

https://www.max.co.il/general/pages/privacy-2020?SourceGA=takanon-fitbit-pay


לאחר הרישום לשירות, תוכל/י לבצע עסקאות באמצעות מכשירך בבתי עסק  .2.5

( התומך POSידי הצמדת המכשיר למסוף מכירה )-התומכים בשירות על

 .NFCבטכנולוגיית 

2.6. max  ,אינה צד לעסקה מול בית העסק, ומבלי לגרוע מכלליות האמורmax  לא

תהיה אחראית למקרים בהם שבית עסק לא יהיה ערוך ו/או יסרב )מכל סיבה 

 .FitBit payשהיא( לכבד את שירות התשלום באמצעות 

שניות לביצוע כל אחת מן הפעולות  60שים/י לב! לרשותך זמן מוגבל של  .2.7

 השלמת העסקה.הנדרשות לצורך 

לצורך ביצוע עסקה בבית עסק באמצעות השירות, יש לפעול בהתאם להוראות  .2.8

 .maxהמפורטות באתר 

 
 סיכונים ואחריות .3

חלק מהנתונים הנדרשים לצורך הרישום לשירות ואלה המתקבלים במסגרת  .3.1

שימושך בשירות, כמו גם נתונים אודות מכשירך, כרטיסך, והעסקאות שתבצע 

בהתאם למדיניות הפרטיות  maxידי -נמסרים ונשמרים על באמצעות השירות,

מנת -מנת לזהותך ואת מכשירך בעת השימוש בשירות ועל-שלה, בין היתר, על

 לאפשר את מתן השירות.

למסור חלק מנתוניך max -כתנאי לרישום והשימוש בשירות, הנך מאשר ל .3.2

ארגוני , ספקי שירות וFitBitלצדדים שלישיים )לרבות חברת  3.1מסעיף 

כרטיסי אשראי בינלאומיים מחוץ לגבולות ישראל, כולל מדינות שבהן רמת 

מנת -ההגנה על הפרטיות פחותה מזו הקבועה בדין הישראלי(, בין היתר על

 .FitBitלזהותך ואת מכשירך בעת השימוש בשירות, ובהתאם לתנאי חברת 

 

נך שים/י לב! לא ניתן להשתמש בשירות בלא העברת נתוניך. אם אי

תעביר את נתוניך כאמור, הנך מתבקש/ת שלא להשתמש  maxמעוניין/ת כי 

 בשירות.

 .max שמירת נתוניך והעברתם תתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות של

 

ו/או מטעמה  max, נתוניך ישמשו את maxמבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות של  .3.3

 (, לצרכים הבאים:FitBit)כאמור לעיל, כולל חברת 

 את מתן השירות מנת לאפשר-על .3.3.1

 להיות איתך בקשר. .3.3.2

 ביצוע בדיקות של הליך ביצוע העסקה; .3.3.3

 Appleתיקון תקלות בתהליך השירות וכן שירותים נוספים של  .3.3.4

 ושיפורם;

 ניטור עסקאות חשודות, עסקאות לא מאושרות וניטור הונאות; .3.3.5

 חילול דוחות סטטיסטיים; .3.3.6

 ידי כל רשות מוסמכת.-פי כל דין או על-כפי הנדרש על .3.3.7

, או מי maxנתוניך ישמשו את  -שלוח הודעות שיווקיות מ .3.3.8

מטעמה, למשלוח הודעות שיווקיות, כולל פרסום מותאם אישית, 

תוכל  SMSבאמצעים שונים לרבות דואר אלקטרוני והודעות 

 0557000830-את המילה הסר ל SMSלפנות בכל עת לשלוח ב 

 , או לפעול באופן המפורטmaxותוסר מרשימת התפוצה של 

 maxבדיוור עצמו. יובהר, כי בקשת הסרה כאמור איננה מונעת מ

להמשיך ולשלוח אלייך הודעות שהדין מחייב אותה או מאפשר לה 



לשלוח ללא הסכמתך )כולל, למשל, הודעות תפעוליות בקשר עם 

 השירות(.

אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין  maxבכפוף לאמור בכל דין,  .3.4

לים להיגרם עקב שימוש בשירות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות וסוג שהם, העלו

האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה 

(. על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לפעול "נזקים"אחרת כלשהם )להלן: 

 .בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ובהתאם לתנאי השימוש הנ"ל

השימוש בשירות נחשב מהימן ובטוח, אולם אין וודאות מוחלטת כי לא ניתן  .3.5

להעתיק, בתנאים ובאמצעים מסוימים, את פרטיך ואת פרטי כרטיסך 

 ממכשירך.

הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על מכשירך, ולפעול בהתאם  .3.6

כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת סיסמאותיך בסיסמאות  maxלהנחיות 

 max. maxחדשות אקראיות וקשות לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך 

לא תישא באחריות במידה ומסרת את מכשירך או את סיסמאותייך לאחר, 

 ירתם למורשים בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים.למעט למס

בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה של מכשירך, יש להיכנס לאפליקציית  .3.7

FitBit כדי להשעות או לדווח על דבר האובדן ו/או הגניבה ל- max  מהר

עם קבלת דיווח כאמור, השימוש באמצעי התשלום המוגדר  ככל הניתן.

 כובדו כל חיובים אלא אם תירשם מחדש לשירות.בשירות יוקפא ולא י

בכל מקרה של העברת מכשירך לאדם אחר, עליך להסיר את רישומך לשירות  .3.8

, טרם העברת המכשיר לאדם אחר. אי FitBitבאמצעות כניסה לאפליקציית 

ביצוע פעולת ההסרה כאמור, עלולה להביא לביטול הגבלת האחריות הקבועה 

 בחוק.

הגדרות השירות או לבטל את השירות בכל עת,  באפשרותך לשנות את .3.9

 .FitBitבאמצעות כניסה לאפליקציית 

 


