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קוד משווק

טופס בקשה להתחברות למערכת ״זאפטה״
באין חתימה הטופס אינו מחייב ומשמש למתעניינים בלבד
בית העסק
שם העסק

מס׳ ע.מ  /ח.פ

כתובת

ישוב

טלפון

פקס׳

תחום עיסוק

אתר אינטרנט

דוא״ל

פייסבוק

בעל העסק
שם מלא

מס׳ ת.ז

דוא״ל

טלפון נייד

אנשי קשר נוספים )במידה וישנם(
שם מלא

תפקיד

מס׳ טלפון

דוא״ל

שם מלא

תפקיד

מס׳ טלפון

דוא״ל

תנאי העסקה

כרטיס אשראי )באמצעותו נחייב את חשבונך(
בעל הכרטיס

מס׳ ע.מ  /ח.פ

מס׳ כרטיס

תוקף

קוד CVV

מס׳ ת.ז

ח.פ 515868032

עבור יעד סליקה ונאמנות )א.ש( בע״מ
מסוף אשראי )על מנת שנזכה את חשבונך בעבור מכירות שביצעת(
מס׳ ע.מ  /ח.פ

שם העסק
מס׳ ספק  -ישראכרט

הגדרת סולק למותגים

מס׳ ספק  -כ.א.ל ויזה

ויזה

ישראכרט

כ.א.ל

לאומי קארד

מס׳ ספק  -לאומי קארד

מאסטרכרד

ישראכרט

כ.א.ל

לאומי קארד

מס׳ ספק  -אמריקן אקספרס

ישראכרט

ישראכרט

כ.א.ל

לאומי קארד

מס׳ ספק  -דיינרס

PL

ישראכרט

כ.א.ל

לאומי קארד

תנאים כלליים והגבלת אחריות:
אני מתחייב לספק את המוצר ללקוח בפרק הזמן שהובטח לו ולכבד את חוק הגנת הצרכן התשמ״א -
 ,1981לרבות תקופת החזרה ,זיכוי כספי וכו׳.
כמו כן אני מתחייב לספק מענה לכל פניית שירות בפרק זמן של עד  2ימי עסקים ,להציע הצעת מחיר
ולספק את אותו המוצר בדיוק כפי שהופיע בקישור אותו שלח הלקוח.
ידוע לי שאי עמידה בתנאים הנ״ל עלולה להביא להשעיית פעילותי מזאפטה.
אני מתחייב לעמוד בתנאי תקן ה PCI DSS-האוסר בין היתר על שמירת מספרי כרטיסי אשראי לא
מוצפנים ושמירת קוד אימות ) (CVVאם וכאשר אבצע עיסקאות טלפוניות מול הלקוח הסופי.
ידוע לי כי מוטלת עלי האחריות על שמירת פרטי ההתחברות למערכת זאפטה.
חברת זאפטה טכנולוגיות בע״מ לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מגניבת סיסמאות ו/או
פריצה למחשב המשתמש במערכת זאפטה.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי בכל מקרה של אובדן  /גניבת נתונים ממחשבי הלקוח ,זאפטה
טכנולוגיות בע״מ לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך עד למועד מסירת הודעה טלפונית
על האובדן  /גניבה ע״י בעל החשבון לחברת זאפטה טכנולוגיות בע״מ.
ידוע לי שבאפשרותי לבטל את הסכם ההתקשרות ביני לבין זאפטה טכנולוגיות בע״מ בפרק זמן שלא
יעלה על  2ימי עסקים.
אני ,הח״מ מסכים לקבל מחברת זאפטה טכנולוגיות בע״מ מידע וחשבוניות באמצעים אלקטרוניים.

תאריך _____________________

ולראיה על החתום ____________________
חתימה  +חותמת

יש לשלוח את הטופס חתום לדוא״ל join@zapta.co.il :או לווצאפ052-3-247-247 :

