
 וובי ביטוח לרוכשי הטבה   תקנון

 : הגדרות  .1

 . הייטקזון  מועדון  -" המועדון"  . 1.1

 / https://www.htzone.co.il: בכתובת  המצוי, המועדון של הסחר  אתר   -" האתר"  . 1.2

 . 31.12.22 ליום  עד זכאים  ללקוחות  תוענק  זה בתקנון  כאמור  ההטבה -" ההטבה  תקופת " . 1.3

  המחזיק  מי  כל  או/ו  המועדון  של  השירות הסדר על   המנויה בחברה עובד  כל  -" מועדון חבר "  . 1.4

 . ההטבה תקופת  במהלך, לאתר  ורשום  המועדון אשראי  בכרטיס 

 . באתר  מועדון חבר  של   האישי חשבונו -" הארנק"  . 1.5

  תקופת  במהלך, שלהלן   2 בסעיף  כמפורט  הזכאות  בתנאי  עמד   אשר מועדון  חבר   -" זכאי לקוח"  . 1.6

 .ההטבה

,  בלבד באתר  למימוש,  זכאי  לקוח  של  לארנק שייטענו  הייטקזון  כסף יחידות   100 - "ההטבה "  . 1.7

  משלוח  ממועד  ימים  30 תוך  זכאי  לקוח  לארנק  יוטענו היחידות . בלבד  המימוש תקופת  במהלך

 שלהלן.   .2.1.3 ף בסעי  כמפורט הודעה 

.  לארנק   היחידות טעינת  ממועד  ימים 90 תוך למימוש  ניתנת ההטבה -" המימוש  תקופת " . 1.8

  בגין לארנק  שהוטענו היחידות  מלוא תימחקנה - נוצלה לא שההטבה ובמידה  המימוש תקופת  בתום

 . שימוש  בהן  לעשות  יהיה ניתן ולא זה  תקנון נשוא  ההטבה

 

 ? זכאי לקוח  מיהו  .2

 : מצטברים התנאים - להלן  המפורטים התנאים מלוא אחר מילא אשר מועדון  חבר  הינו  זכאי  לקוח . 2.1

 (. "ליד " )  Wobi-מ  פרטים קבלת  לצורך  באתר  פרטיו  את  מסר  המועדון  חבר .2.1.1

  "Wobi" ביטוח , ההטבה תקופת במהלך  רכש  המועדון חבר ,  הליד ממסירת  כתוצאה .2.1.2

 . בהטבה  המועדון  חבר את יזכה  לא  - אחר  אדם של   שמו על שנעשה  ביטוח  .בלבד  שמו  על 

  באמצעות  הודעה הביטוח   רכישת ממועד  ימים  60 תוך  למועדון   שלח המועדון  חבר .2.1.3

  או/ו  המסמכים כל את  הכוללת  (למטה,  לאתר   הכניסה בעמוד  נמצאת)" קשר צור " הקישורית 

  בעל  של מלא  שם) +  מסמך  צירוף ( שרכש   הפוליסה מאישור  העתק : הבאים  הפרטים

+   ( העבודה  במקום  ל" דוא  כתובת לא )  פרטית ל "דוא   כתובת+   נייד  טלפון מספר +  הפוליסה 

  ל "דוא  כתובת +  הפוליסה   מספר + ( 'ג  צד  / מקיף )  הפוליסה סוג+  זהות  תעודת  מספר

  עובד  המועדון  חבר שבה החברה שם+    לאתר כניסתו  בעת  המועדון  חבר את  המשמשת

  זאת ציין  נא - הייטקזון אשראי  כרטיס  הנפקת  מתוקף  הינה במועדון  שחברותך במידה )

 . ( בהודעתך

  חבר   את  תזכה  לא   -הביטוח   רכישת ממועד  ימים 60 -מ  למעלה  לאחר   שתישלח הודעה *  

 . כאמור  בהטבה המועדון

  למועד   שקדמה השנה במהלך,  זה  תקנון שלפי  להטבה  זכאי  היה  לא המועדון  חבר .2.1.4

  מההטבה ליהנות   ניתן: קריא . ההטבה את  לקבל כעת  מבקש  הוא שבגינו  הביטוח  רכישת

 . המועדון  חבר   של שמו  על   רשום היה הרכב שבה  שנה  בכל  בלבד אחת  פעם  זה  תקנון שלפי 

 

 ההטבה   מימוש   אופן.  3

  או / ו  מוצרים רכישת  בעת  התמורה חלק  /מלוא את  לשלם  המצטרף  זכאי  הייטקזון  כסף  באמצעות  . 3.1

 : להלן  כמפורט  הכל, באתר מסוימים  שירותים 
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 (. ₪  1) אחד   שקל הנה -הייטקזון  כסף של   (1) אחת יחידה  כל של שוויה  .3.1.1

 שלהם המכירה שעמוד  שירותים   / למוצרים  ביחס  רק  יתאפשר  הייטקזון  בכסף שימוש.  3.1.2

  כך  צוין לא בהם  מכירה בעמודי. הייטקזון כסף באמצעות עבורם  לשלם  ניתן כי במפורש מציין 

  לעשות  ניתן לא, כי  יובהר ספק   הסר למען .  הייטקזון  בכסף שימוש לעשות   ניתן לא   -מפורשות 

  שוברים", ותיירות  נופש"  מקטגוריות שירותים או / ו  מוצרים לרכישת  הייטקזון בכסף  שימוש 

  פיננסים מוצרים או/ו  ביטוח  מוצרי, רכב  השכרת או/ ו  רכישה ,מסובסדים  מוצרים , קניה  ותווי

 . כלשהם

  באמצעות שירות  / המוצר עבור   לשלם  רשאי  המצטרף  כי  יצוין  שבו מכירה  עמוד   בכל .3.1.3

  כסף  באמצעות  התמורה  מלוא  את  לשלם  רשאי  המצטרף האם  גם  ייקבע , הייטקזון כסף

  מחירו  מתוך  הייטקזון  כסף באמצעות  לתשלום  הניתן המירבי  הסכום שיצוין או   הייטקזון

 . השירות  / המוצר של הכולל 

  בכסף  מוש שי לעשות   בכלל  האם עת  בכל  לבחור  רשאי   המצטרף , מקרה בכל .3.1.4

  אותו מהתמורה  מירבי  סכום נקבע שלגביהם שירותים  / למוצרים וביחס , לא שמא   הייטקזון

  כסף באמצעות   לשלם  האם לבחור המצטרף  רשאי  - הייטקזון  כסף  באמצעות  לתשלום   ניתן

 . מכך פחות  או   במלואו  המירבי  הסכום את  הייטקזון

  החיוב במעמד   להנחה זכאי  יהא לא   -הייטקזון  בכסף  שימוש לעשות   המצטרף בחר .3.1.5

 . (שרכש   שירות  /למוצר  ביחס כזו  הנחה שניתנת ככל ) המועדון  של האשראי  בכרטיס 

  רק)  התמורה השבת -הייטקזון  כסף  באמצעות במלואה  ששולמה  עסקה ביטול  בעת  .3.1.6

 ששולמה עסקה  ביטול  בעת. בלבד הייטקזון  בכסף  תיעשה (בהשבה צורך  יש בהם  במקרים

  בכסף  יוחזר הייטקזון  כסף באמצעות  ששולם   התמורה חלק  - הייטקזון כסף  באמצעות בחלקה

 . תשלום  אמצעי  באותו  יוחזר - אחר תשלום  באמצעי  ששולם  התמורה וחלק   הייטקזון

 

 . עליו   להוסיף  באות והן   המועדון אתר   תקנון מהוראות  לגרוע   כדי זה תקנון  בהוראות  אין . 4


