תנאי הצטרפות לתכנית "עיגול לטובה" (להצטרפות באתר)
לחיצה על מקש "אישור" מהווה הסכמה להצטרף לשירות "עיגול לטובה" (להלן" :השירות") ולתנאים המפורטים להלן בהסכם
זה .ללא אישור  /הסכמה ,לא ניתן להשלים את תהליך ההצטרפות לשירות Cal .שומרת על זכותה לשנות תנאים אלו בכל עת,
בכפוף למתן הודעה מראש.
.1

השירות

 Cal .1.1משתפת פעולה עם עמותת "עיגול לטובה" (להלן" :העמותה") ,שלא למטרות רווח ,בדרך של איסוף וגביית תרומות
מלקוחות  Calאשר הצטרפו לשירות באופן אישי ועצמאי והעברת תרומות אלה אל האלכ"רים השונים ("ארגונים ללא
כוונת רווח") באמצעות עמותת "עיגול לטובה" .פירוט רשימת האלכרי"ם יופיע באתר "עיגול לטובה" ובאתר  Calועשוי
להתעדכן מעת לעת.
 .1.1לקוח המעוניין להצטרף ,נדרש לצרף את כרטיס האשראי לשירות "עיגול לטובה" .ניתן לשייך את כל סוגי הכרטיסים,
למעט כרטיסי דביט ,פרי פייד ,דיינרס לארג' וכרטיס המשויך למסלול עיגול לחיסכון של בנק דיסקונט .ניתן לבחור ב-עד
 3עמותות ("יעד התרומה") או  3תחומי פעילות מסוימים של עמותות להם מעוניינים לתרום מתוך רשימת עמותות
שאושרו על ידי עמותת "עיגול לטובה".
.2

הצטרפות לשירות

 .1.1ניתן להצטרף במוקד השירות מול נציג שירות טלפוני ,במענה טלפוני  IVRובאתר האינטרנט של www.cal- :Cal
 .online.co.ilבאתר האינטרנט ניתן גם לשנות את האלכ"ר או האלכ"רים או התחום או התחומים אליהם מבקשים
לתרום.
.3

בחירת האלכ"ר

 .3.1ניתן לבחור להעביר את התרומה ליעדי התרומה באחת מן הדרכים הבאות:
.3.1.1

תרומה לאלכ"ר נבחר מתוך רשימת האלכ"רים המאושרים ,עד לשלושה אלכ"רים.

.3.1.1

תרומה לתחום מסוים אליו משויכים מספר אלכ"רים מתוך רשימת האלכ"רים המאושרים  -בהתאם
לרשימת תחומים הנקבעת מראש על ידי "עיגול לטובה" ,עד לשלושה תחומים.

.3.1.3

תרומה לכל האלכ"רים המופיעים ברשימת האלכ"רים המאושרים בעת ההרשמה לשירות.

 .3.1במקרה של בחירה ביותר מיעד תרומה אחד ,סכום התרומה יחולק באופן שווה בין היעדים הנבחרים ,למעט במקרים
בהם לא ניתן לחלק את התרומה באופן שווה וזאת כאשר ההפרש הינו פחות מ 1 -אגורה.
 .3.3ניתן לשנות את בחירת האלכ"ר באופן שוטף באמצעים המפורטים המסמך זה.
 Cal .3.3תעביר את סכומי התרומה לעמותה והיא אשר תעביר את הסכום הנ"ל לידי האלכ"ר/ים ,כפי שנבחרו על ידי
הלקוח.
 .3.3מובהר כי החל מ 1.3.18-כספי התרומה יועברו לעמותה אשר תהא רשאית לגבות מהאלכרי"ם דמי השתתפות בגובה של
 7.3%מסכום התרומות.
 .3.3במקרה בו האלכ"ר שנבחר הוסר מרשימת העמותות המאושרות מכל סיבה שהיא ,התרומה תועבר לקבוצת ברירת
מחדל הכוללת את כל העמותות המאושרות וסכום התרומה מועבר אליהן ומחולק באופן שווה.
 .3.7יובהר כי  Calאינה אחראית בשום דרך שהיא לחלוקת הסכומים ע"י "עיגול לטובה" או להעברתם לחשבונות האלכרי"ם
השונים או על הסכום הנותר בידי "עיגול לטובה" ,וכי האחריות במלואה חלה על "עיגול לטובה".
.4

ביצוע התרומה

 .3.1התרומה תתבצע על ידי "עיגול" סכום כל עסקה שתתבצע בכרטיס עם בית עסק מסוים .העיגול יבוצע לשקל הקרוב כלפי
מעלה .למשל ,עסקה שבוצעה בכרטיס המשויך לשירות בסך של  ,₪ 13,70תעוגל לסכום של  ,₪ 13ו ₪ 0.30 -יועבר
כתרומה.
 .3.1במועד החיוב החודשי הקבוע בכרטיס אשר צורף לשירות ,יחויב הכרטיס בסכום הכולל המצטבר מעיגול כל העסקות
כאמור במסמך זה .לדוגמה :אם בוצעו בכרטיס  1עסקות בסכומים  ₪ 13.30ו ,₪ 33.30-הכרטיס יחויב בגין ה"עיגול"
בסך מצטבר של .₪ 1.10

 .3.3כספי התרומה יוחזקו על ידי  Calעד ליום ה 13-בכל חודש ובמועד זה יועברו לעמותת "עיגול לטובה" .היה מועד
ההעברה יום שאינו יום עסקים ,יועבר הסכום ביום העסקים הקרוב שלאחריו .למען הסר ספק ,סכומי העיגול לא ישאו
ריבית .למען הסר ספק ,סכומי התרומה יועברו מעמותת "עיגול לטובה" אל האלכרי"ם שנבחרו על ידך תוך  30יום
ממועד ההעברה.
 .3.3עיגול העסקאות יחול על עסקאות רגילות בלבד.
 .3.3לא יכללו בתכנית :עסקות מתמשכות (תשלומים/קרדיט) ,עסקות במטבע זר ,תכניות אשראי ,משיכות מזומנים ,עמלות,
הוראות קבע וכדומה .העיגול יחול החל ממועד צירוף הכרטיס לשירות.
 Cal .3.3שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי העסקאות שיכללו בתכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .בכל שינוי
כאמור ,תינתן הודעה מראש.
 .3.7מובהר כי ה"עיגול" יתבצע מסכום העסקה המקורי בלבד .ככל שסכום העסקה המקורי הינו סכום עגול ,לא יתבצע
"עיגול" בפועל .כאשר מתבצעת בכרטיס המשויך לשירות עסקה בה ניתנת הנחה ,העיגול יבוצע מסכום העסקה המקורי,
לפני ההנחה.
 .3.8כאמור ,התרומה תועבר לעמותת "עיגול לטובה" ,אשר הינה האחראית הבלעדית להעביר את התרומה לעמותה/ות
שאליה/ן בחרת להעביר את תרומתך.
 .3.4הצטרפות לשירות אינה כרוכה בתשלום .ככל שבמועד מאוחר יותר תחליט  Calלגבות תשלום בגין השירות ,תינתן על כך
בהתאם לדין.
.5

העברת התרומה:

 Cal .3.1תעביר אחת לחודש את הסכומים שהצטברו מעיגול העסקות כתרומה לעמותה ,בהתאם להנחיות הלקוח.
 .3.1מובהר כי דפי הפירוט מהווים אישור להעברת כספי התרומה ל"עיגול לטובה" אך אינם מהווים קבלה לצרכי זיכוי מס.
לצורך הפקת קבלה עבור התרומה ,יש לפנות לעמותה ולבקש הפקת הקבלה ,בכפוף למסירת פרטים מזהים :שם ,מספר
תעודת זהות ,כתובת ,טלפון ,סכום התרומה והתקופה לגביה נדרשת הקבלה).
 .3.3על סמך פרטים אלו שיימסרו לעמותה ,העמותה תפנה ל Cal-לקבלת סך התרומה השנתי המצטבר שתרם הלקוח וכן את
יעדי התרומה האחרונים שמוגדרים ללקוח.
 .3.3על בסיס מידע זה ,תפיק ותשלח "עיגול לטובה" את הקבלה ללקוח.
 .3.3מובהר כי  Calאינה אחראית בכל אופן שהוא על הפקת הקבלה כאמור או משלוחה.
.6

ביטול עסקות  /כרטיס  /פרעון

 .3.1בכל מקרה של ביטול ו/או הכחשת עסקה ,יזוכה חשבון מחזיק הכרטיס על ידי  Calבסכום העסקה ,לרבות בסכום
ה"עיגול" .במקרה כזה ,תחייב  Calאת העמותה בגין סכום העיגול ,ובהתאם יחויב האלכ"ר הרלוונטי.
 .3.1במקרה של ביטול ו/או חסימת כרטיס אשראי מכל סיבה שהיא ,לרבות חסימה בשל אי יכולת פרעון ,יופסק השירות
לגבי אותו כרטיס אשראי באופן אוטומטי.
 .3.3במידה ומחזיק כרטיס מתכחש להצטרפות לשירות Cal ,תזכה את חשבונו בגין התרומות שבוצעו ,וזאת בהתאם
למועדים הנקובים בחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו  .1483 -מובהר כי במקביל ,יחויב על ידי  Calחשבון "עיגול לטובה" ו/או
יבוצע קיזוז הסכום מהסכומים להם זכאית "עיגול לטובה" ,הכל בהתאם לעניין.
 .3.3במקרה בו הונפק כרטיס אשראי תחליפי עקב אובדן או גניבה ,יצורף הכרטיס החלופי לשירות באופן אוטומטי ,בהתאם
לבקשת ההצטרפות המקורית.
 .3.3במקרה בו נתבקש לבצע פרעון מוקדם של עסקות ,לרבות פרעון מיידי (במועד שאינו מועד החיוב הקבוע בכרטיס) ,חיוב
הכרטיס בגין סכומי התרומה יתבצע במועד החיוב בלד.
.7

הפסקת השירות

 .7.1ניתן להפסיק את השירות באמצעות פנייה למוקד השירות מול נציג שירות טלפוני ובאתר האינטרנט של :Cal
.www.cal-online.co.il
 .7.1במקרה בו הופסק השירות ,ייפסק עיגול העסקות לעסקות שייקלטו החל ממועד קליטת בקשת הסיום במערכות .Cal
 .7.3ללקוח אשר באותו החודש ביקש לסיים השתתפותו בתכנית "עיגול לטובה" ולהצטרף ל"עיגול לחיסכון" של בנק
דיסקונט או להיפך ,יוצגו נתוני התרומה  /החיסכון באופן המיטבי בדפי הפירוט החודשיים.

 Cal .7.3תהיה רשאית להודיע על סיום השירות בכפוף למתן הודעה מראש .במקרה כאמור ,תחדל  Calמלחייב את הכרטיס
המצורף בגין סכומי "העיגול" בגין העסקאות שנקלטו עד למועד הפסקת השירות.

.8

העברת נתונים:

 Cal .8.1תהיה רשאית להעביר לידי "עיגול לטובה" נתונים סטטיסטיים בלבד אודות הלקוחות אשר נרשמו לשירות בהתאם
לשיקול דעתה של  Calובכפוף למגבלות כל דין.
 Cal .8.1ו/או העמותה מתחייבות בזאת שלא לעשות כל שימוש במידע שבידיה אודות הלקוחות לצורך מכירה לצדדים
שלישיים ו/או דיוור ישיר ללקוחות ו/או לצורך יצירת קשר עם הלקוחות בכל דרך שהיא ו/או אחרת ,אלא למטרת
העברת התרומה כאמור במסמך זה ובכפוף לכל דין.
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אחריות:

 .4.1באישורך את תנאי הצטרפות אלו ,הינך מסכים/מה ומאשר/ת כי בחנת את מהות השירות ובחרת את האלכרי"ם להם
הינך מבקש/ת לתרום.
 .4.1באישורך הינך פוטר/ת את  Calמכל אחריות ,טענה ,דרישה או תביעה בגין נזק ,הפסד או הוצאה שייגרמו כתוצאה
מהעברת התרומות בהתאם לאמור במסמך זה.
 .4.3מובהר כי  Calאינה בודקת את טיב  /מהות האלכרי"ם המאושרים אליהם מועברות התרומות ואינה אחראית לכך
ועניין זה הינו באחריותה הבלעדית של עמותת "עיגול לטובה" בלבד.
 Cal .4.3משמשת כגורם מקשר בין מחזיק הכרטיס לעמותת "עיגול לטובה" ובאמצעותה לאלכרי"ם הנבחרים ,וכל בירור
בעניין התרומה שבוצעה ,תיעשה אל מול עמותת "עיגול לטובה" ו/או האלכרי"ם שנבחרו על ידך בלבד.
 .01סמכות שיפוט והדין החל:
 .10.1בכל מקרה של מחלוקת ,תהא סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.
 .10.1הדין שיחול יהא הדין הישראלי בלבד.

