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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

חיובים ועמלות
עלות הקמה ראשונית

עמלת מכירה

תשלום חודשי

כרטיס אשראי )באמצעותו נחייב את חשבונך(
בעל הכרטיס

מס׳ ע.מ  /ח.פ

מס׳ כרטיס

תוקף

קוד CVV

מס׳ ת.ז

עבור יעד סליקה ונאמנות )א.ש( בע״מ
מסוף אשראי )על מנת שנזכה את חשבונך בעבור מכירות שביצעת(
שם העסק

מס׳ ע.מ  /ח.פ

מס׳ ספק  -ישראכרט

הגדרת סולק למותגים

מס׳ ספק  -כ.א.ל ויזה

ויזה

 Oישראכרט

 Oכ.א.ל

 Oלאומי קארד

מס׳ ספק  -לאומי קארד

מאסטרכרד

 Oישראכרט

 Oכ.א.ל

 Oלאומי קארד

מס׳ ספק  -אמריקן אקספרס

ישראכרט

 Oישראכרט

 Oכ.א.ל

 Oלאומי קארד

מס׳ ספק  -דיינרס

PL

 Oישראכרט

 Oכ.א.ל

 Oלאומי קארד

תנאים כלליים והגבלת אחריות:
ידוע לי כי מוטלת עלי האחריות על שמירת פרטי ההתחברות למערכת זאפטה )שם משתמש
וסיסמא(.
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.
חברת זאפטה 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
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 בע״מ.
זאפטה בע״מ מתחייבת כי תספק את השירותים שהזמין הלקוח ,ובכל מקרה בו לא יסופקו
השירותים ו/או תהיה בעיה בשירותי החברה מתחייבת להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש.
בכל מקרה מוסכם כי הלקוח יהיה זכאי אך ורק להחזר יחסי של התמורה ששולמה בגין אותם
שירותים.
בכל מקרה של אי תשלום לחברת זאפטה בע״מ ע״י הלקוח ,רשאית החברה על פי שיקול דעתה
בלבד להפסיק את מתן השירות ללקוח ללא כל הודעה מוקדמת.
אני ,הח״מ מסכים לקבל מחברת זאפטה בע״מ מידע וחשבוניות באמצעים אלקטרוניים.
ידוע לי כי זאפטה בע״מ רשאית לשנות מעת לעת את תנאי התשלום )סכום התשלום החודשי
ו/או אחוז העמלה( ע״י מתן התראה של  10יום מראש.

תאריך _____________________

ולראיה על החתום ____________________
חתימה  +חותמת

יש להחזיר את הטופס חתום לפקס 0773-47-47-47 :או לדוא״ל sellers@zapta.co.il

