
 הלוואות לעסקים תקנון 

 

הנך מקבל על עצמך את כל התנאים  הלוואה לעסקים קטניםבהגשת בקשה לקבלת 
 :המפורטים להלןוהאמורים בתקנון זה 

  הגדרות .א

 :למונחים המובאים בתקנון זה יינתנו הפירושים הבאים בצידם

 .אתר האינטרנט דרכו מוגשת הבקשה -אתר'

על ידו בטופס הבקשה באתר ויתקבלו פרטי המבקש כפי שימולאו  -בקשה''
 .במשרדי החברה

 .החברה המעניקה את השירות למבקש והמפעילה את האתר -חברת שכ"ל''

מי שהגיש בקשה לאחר שעמד בקריטריונים הקבועים  –מבקש'/ 'מצטרף' '
 .להגשתה, ולתנאי תקנון זה

 כללי      ב.

ואין בו כדי להחליף , להלוואה לעסקיםתקנון זה בא להסדיר את הגשת הבקשה  .1
 יחתום המבקש. /ו/או לשנות ו/או לגרוע מכל הסכם אחר עליו חתם

לשנות את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול  העל זכות תל שומרחברת שכ" .2
 .הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו באתר הדעת

לפרסומים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה  .3
 .אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

בתקנון זה הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות. מובהר בזאת כי האמור  .4
 .בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה והאמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים

ייעוץ  משכנתא ו/ או למתןעצם הגשת הבקשה אינה מהווה אישור לקבלת  .5
 שירות כלשהו.מתן למשכנתא ו/ או התחייבות ל

 אחריותג.     

ק מדוי עושה מאמץ להציע באמצעות האתר מידע פיננסי וכלכליחברת שכ"ל  .1
המופיע באתר או אי דיוק במידע ו/ טעות ו/ או ועדכני. עם זאת יתכן ויחול ליקוי 

שבאתר ליך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי השימוש במידע או בדרך העברתו א
 .הבלעדית הינו באחריותך

מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, מי מטעמה ל ו/או "המבקש פוטר את חברת שכ .2
במישרין או בעקיפין כתוצאה מאי  הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם למבקש,

 דיוק, ליקוי, טעות במידע המופיע באתר או במידת התאמתו לצרכי המבקש.

 או הבעת דעה.ו/ או ייעוץ ו/ ר כל המלצה אין לראות במידע המופיע באת .3



 

 פרטיות      ד. 

דרש  למסור מידע אישי ילצורך קבלת השירותים השונים שהאתר מציע, ייתכן ות .1
דרכי התקשרות עמך ופרטים נוספים. לתשומת לבך אינך מחויב עפ"י כגון שם, 

חוק למסור פרטים אלה אולם בלי למוסרם לא תוכל להשתמש בשירותים 
 רשם לקבלת ייעוץ משכנתא מיועצי החברה.יהמוצעים באתר או לה

גורמים הפרטים אשר יימסרו בבקשה לעיון החברה תהא רשאית להעביר את  .2
 .בחינת הבקשהרלוונטיים לצורך 

החברה תהא רשאית להעביר את הפרטים אשר יימסרו בבקשה לטיפולם של  .3
 . וץ עסקי בע"מ ייעאביב  –יועצי ההלוואות לעסקים מטעם חברת שכ"ל 

המבקש מתחייב כי יפעל בתום לב, ביושר ובהגינות בעת הגשת הבקשה וכי לא  .4
 .יתחזה לכל אדם או ישות משפטית אחרת

המבקש מתחייב שלא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל  .5
 .זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר

 מתן השירותלצורך  (SMSלקבל מסרונים )הודעות מבין ומסכים  מבקשה .6
כי ככל שלא יהיה מעוניין בקבלת הודעות כאמור, יהיה  מבקשידוע ל .המבוקש

 שכ"ל. חברתרשאי להודיע על כך ל

לשמור על סודיות הנתונים שיימסרו בבקשה וזאת בהתאם  תחברת שכ"ל פועל .7
האמור, חברת  על אף .לשיטות האבטחה הנהוגות בשימוש אזרחי באינטרנט

לקיים אבטחה מושלמת ולמנוע חדירות בלתי מורשות ושימוש  היכול הל אינ"שכ
שא בכל אחריות תילא  ל"אסור במידע הנמסר על ידך בבקשה. חברת שכ

במקרים של גילוי ושימוש במידע שנמסר על ידך בבקשה הנובע מחדירה בלתי 
 .מורשית של אחרים

 זכויות יוצרים        .ו

הם רכושה של חברת ובדפים שבו ם ו/או כל מידע אחר המצוי באתר כל הטפסי .1
ל. הנך מתחייב להשתמש במידע בהתאם לכל דין. כל העתקה, פרסום, "שכ

הפצה ברבים או שימוש במידע למטרות מסחריות, בין בתמורה ובין שלא 
 בתמורה, היהנו אסור.

 סמכות שיפוט        .ז

לרבות הגשת הבקשה וקבלת הסדר המימון, תקנון זה וכל הרלוונטי אליו,  .28
 .כפופים לדין הישראלי בלבד

בכל מקרה של סכסוך בקשר עם תקנון זה ו/או עם הגשת הבקשה ו/או עם  .29
הסדר המימון תהיה סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

 .ירושלים



 שונות      .ח

י בהצעות שיווקיות ומבצעים ל( לפנות אל")להלן: חברת שכ  ל"הריני מאשר/ת לשכ
ל, ידוע כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור "ולשגר אלי דברי פרסומת, לפי הפרטים הנ

את המידע וכי המידע יוחזק, כולו או חלקו, במאגרי המידע של חברת שכ"ל ו/ או הבנק 
 ויעשה בו שימוש לצרכים שיווקיים ושירותים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת

 .1981א "הפרטיות התשמ


