
 
 

 2022מרץ   תקנון

 

 .  14.04.2022תהיה עד ליום   תקופת המבצע בתקנון זה ;03.202222. זוהי הודעה מיום 

תעמיד החברה לרשות הלקוחות הזכאים של בנק הפועלים את פיהם  - תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על

 כפי שמוגדר להלן:  JBL CLUB PROאוזניות ההטבה 

 הגדרות:  .1

)או כל כתובת אחרת עליה    www.bankhapoalim.co.ilאתר האינטרנט של הבנק שכתובתו   – "  אתר הבנק"

 יודיע הבנק(;

אשר    –"  המועדוןאתר  " החברה  בבעלות  אינטרנט  המועדון  אתר  לחברי  מקוון  לסחר  היתר,  בין  משמש, 

 ;/https://www.htzone.co.ilושכתובתו 

 ; ": בנק הפועלים בע"מהבנק" או "בנק הפועלים"

ביז"  – "  החברה" ח.פ.    היי  זון  514231075בע"מ"  הייטק  הצרכנות  במועדון  הזכויות  בעלת  הינה  אשר   ,

 ; ומפעילה את אתר הסחר המיועד לשימוש חברי המועדון

קוד שישלח ללקוח תוך שבועיים מסיום תקופת     –  "קוד ההטבהו/או "   "ההטבה"  ו/או  "הטבה לזכאים"

בכדי לקב באג  חנויות  ברשת  אותו  ניתן לממש  בלוטוס מדגם  ל  המבצע, אשר  של     CLUB PROאוזניות 

 ₪. 599המחירון שלו ברשת "באג" הוא שמחיר   JBLהיצרנית 

 ; חשבון עובר ושב, בבעלות הלקוח, המתנהל באחד מסניפי הבנק –" חשבון"

המשויך למועדון הייטקזון. יובהר כי כרטיס אשראי חוץ    בנקאי כרטיס אשראי    –"  כרטיס אשראי בנקאי "

 עומד בתנאי מתן ההטבה;  אינובנקאי 

 ;לתקנון זה במהלך תקופת המבצע 3העומד בתנאי המבצע המפורטים בסעיף   יחיד – "חלקו"

באתר    מדיניות" באתר    –"  הייטקזוןהפרטיות  ומפורסמת  לעת,  מעת  המתעדכנת  כפי  הפרטיות  מדיניות 

הייטקזון  

https://www.htzone.co.il/http%3A//www.htzone.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%

D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA; 

מועדון הטבות ייעודי בבנק הפועלים, אשר אליו משויך חשבון עו"ש של לקוח    –  הייטקזון"-"מועדון פועלים

 ; zone-tech-account/high-https://www.bankhapoalim.co.il/he/openהעומד בתנאי המועדון 

 CLUBאוזניות בלוטוס מדגם    המוצר אותו יקבל הלקוח לאחר מימוש ההטבה,   –"  המוצר"" ו/או  מוצר"

PRO     של היצרניתJBL    לפי שיטת כל הקודם  הטבות  300עד    –"  ההטבות  מלאי"  6925281977282מק"ט ,

 ;זוכה

ימים, החל    31הינו למשך  הייטקזון    - לפתיחת חשבון עו"ש במסגרת פועלים  המבצע    –"  המבצע  תקופת"

  . לפי המוקדם מביניהם  - או עד גמר מלאי ההטבות  14.04.2022ליום  , ועד  22.03.2022  פרסום המבצע מיום  

     30.04.2022 םעד ליו תתאפשרהמשויך למועדון הייטקזון במסגרת המבצע הזמנת כרטיס האשראי כמו כן, 

 SMS  קבלת  מיום  ימים  60  משךהלקוחות הזכאים יוכלו לממש את ההטבה ב  –  "ההטבה  מימוש  תקופת"

 ;ההטבה  קוד את  הכולל

מועדון הצרכנות תחת השם "הייטק זון" אותו מפעילה החברה ואשר אליו משתייכים    –"  מועדון הייטקזון"

 ; הלקוחות

ולקבל את ההטבה,  BUGרשת חנויות    –"  רשת חנויות באג" יוכלו הלקוחות לממש את הקוד  , אשר בה 

 ;/https://www.bug.co.il/branchesרשימה המפורטת באתר באג: התאם לב

https://www.htzone.co.il/
https://www.htzone.co.il/http%3A/www.htzone.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.htzone.co.il/http%3A/www.htzone.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.bankhapoalim.co.il/he/open-account/high-tech-zone


 
 

הייטקזון  תקנון" ומפורס  –"  מועדון  לעת  מעת  המתעדכנים  הייטקזון  באתר  השימוש  באתר  מ תנאי  ים 

הייטקזון  

https://www.htzone.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%

D7%95%D7%A9 . 

 

 כללי:  .2

ו/או כל פעילות שהיא המבוצעת בו, כדי לקבל את   הבנק  שימוש בשירותי אתר מסירת מידע ו/או כל  .2.1

ולתנאי מועדון הייטקזון כפי  , מבטאים הסכמה מצד הלקוח לתנאים הקבועים בתקנון זה  ההטבה

ועל כן, באחריות הלקוח לקרוא אותם בקפידה בטרם יקבל  שמפורסמים באתר מועדון הייטקזון,  

   .ההטבהאת 

של   .2.2 ו/או קבלה  ב  ההטבהבקשה  מועדון  ו/או הסתייעות  של  בשירותיו  ו/או  הייטקזון  מועדון  אתר 

זה  הייטקזון תקנון  לתנאי  הלקוח  הסכמת  על  ולמדיניות  מעידה  הייטקזון,  מועדון  תקנון  לתנאי   ,

 .  הפרטיות באתר מועדון הייטקזון

ת, לרבות  מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסכמ .2.3

בנק ישראל ולרבות הוראות משרדי הממשלה. כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכלליים ו/או מתן  

 בכפוף לכל דין. חברה תפורסם לפי שיקול דעת ה הלרבות הפסקת הומימוש  ההטבה

האישיים .2.4 פרטיו  יעביר את  לבנק  של הלקוח   הבנק  פרטי ההתקשרות שמסר  בנוגע  ואת  מידע  וכן   ,

, לשם קבלת  השירותיםאו  /ו  המוצרים  ולספקי  הייטקזון  למועדון,  ח לקבלת הטבהלזכאותו של הלקו

 .  הומימוש  ההטבה

מועדון הייטקזון, ו/או כל צד ג' אחר ישתמש במידע זה שהועבר על ידי הבנק רק לצורך מתן ההטבה  

 ללקוח בלבד.  

 

 זכאות להטבה:  .3

 : להלןכמפורט  מצטבריםהינם תנאים   תנאי הזכאות להטבה .3.1

הייטקזון  ה .3.1.1 מועדון  לתנאי  )בכפוף  הייטקזון  מועדון  עם  בחברה המצורפת להסדר  עובד  לקוח 

פועלים באתר הייטקזון(,   יפתח חשבון חדש בבנק הפועלים במסגרת מועדון  הייטקזון,  - אשר 

פתיחת   במועד  הפועלים  בבנק  חשבון  שלו  הזהות  תעודת  מספר  ו/או  שמו  תחת  שאין  ובפרט 

 ; החדש החשבון 

הגיש .3.1.2 למועדון    הלקוח  בנקאי המשוייך  כרטיס אשראי  במהלך תקופת המבצע לקבלת  בקשה 

 ;בנק במהלך תקופת המבצע הייטקזון, אשר אושרה ע"י ה

 במועד תחילת תקופת המבצע.  בבנק הפועליםבנק ללקוח אין חשבון  .3.1.3

ההטבה  .זה  בתקנון  כהגדרתה  ההטבה  לקבלת  זכאי  יהיה  לא,  הפועלים  בנק  עובד   שהוא  לקוח  כי  יובהר .3.2

  . בחשבון משותף שבו שני הבעלים בו עומדים בתנאים כאמור,חשבוןלפי מספר    בלבד  אחת  תינתן פעם

אם רק אחד מהם עומד בתנאים, אזי תינתן ההטבה    .החשבון המשותף יהיה זכאי להטבה אחת בלבד

עם   הסדר  לה  אשר  עובד  אחד  לקוח  רק  משותף,  בחשבון  אם  כך,  ההטבה.  בתנאי  שעמד  לזה  רק 

 יטקזון, רק אותו לקוח יקבל את ההטבה, ובתנאי שיעמוד בשאר תנאי הזכאות. הי

 .  4בכפוף לדרך מתן ההטבה כמפורט בסעיף  15.05.2022לא יאוחר מיום תינתן ע"י החברה  ההטבה .3.3

https://www.htzone.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9
https://www.htzone.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9


 
 

את ההטבה במהלך תקופת מימוש ההטבה, לא תעמוד לו כל טענה   מימשמובהר כי ככל והלקוח לא  .3.4

את זכאותו ולא יהיה זכאי בגין כך לכל  כלפי החברה ו/או המועדון ו/או בנק הפועלים והלקוח יאבד 

 , מכל סיבה שהיא. מםאו ממי מטע , מהבנקתשלום או פיצוי מהחברה

   ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמרה. .3.5

כאמור    המימושכפופים להוראות תקנון זה ולתקופת  קבלת ההטבה והשימוש בה  סר ספק  למען ה .3.6

 לעיל. 

להעבירם   .3.7 יידרש  הבנק  אשר  לבנק,  פרטים  למסור  הלקוח  על  ההטבה,  את  לקבל  בכדי  כי  יובהר 

להייטקזון, לצורך אספקת ההטבה ללקוח. הלקוח מסכים ומאשר את העברת המידע. ללא העברת  

 .  היה זכאי לקבלת ההטבההמידע, הלקוח לא י

תקופת המבצע    תחילתמועד  בבבנק הפועלים    בנקכי לקוח שיש ברשותו חשבון    מובהר   ספק   הסר  למען .3.8

 .זה בתקנון כהגדרתה ההטבה לקבלת זכאי יהיה לא, 

  ההטבה   לקבלת  זכאי  יהיה  לא,  המבצע  תקופת  לאחר הייטקזון  -פועלים  למועדון  הצטרף   אשר  לקוח  .3.9

 . זה בתקנון כהגדרתה

וכעת החשבון משותף  כי לקוח    מובהר   ספק  הסר  למען  .3.10   זכאי   יהיה   לאאשר הצטרף לחשבון קיים, 

 . זה בתקנון  כהגדרתה ההטבה לקבלת

 

 ההטבה  קבלה ומימוש .4

, וכן במילוי אחר  לעיל  3כמפורט בסעיף    מתן ההטבה כפוף לעמידת הלקוח בתנאי הזכאות להטבה  .4.1

לות המפורטות בסעיף זה להלן. לקוח אשר לא ביצע את הפעולות להלן, לא יהיה זכאי לקבל  ו הפע

 את ההטבה.  

 SMSלעיל,  הלקוח יקבל הודעת    3לאחר שהלקוח עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובסעיף   .4.2

פק  מספר הטלפון שהלקוח סיאשר תכלול את קוד ההטבה, ל,  15.05.2022לא יאוחר מיום  מהייטקזון  

 לבנק.  

יידרש .4.3 בפני    הלקוח  הקוד  את  ולהציג  ההטבה,  מימוש  תקופת  במהלך  באג  רשת  סניפי  אל  להגיע 

 המוכרים.  

 לאחר שיציג את הקוד, המוכרים יאמתו את קוד ההטבה, והלקוח יקבל את המוצר.   .4.4

הלקוח  קיבל את קוד ההטבה אך לא מימש אותו במהלך תקופת המימוש,  מידה והלקוח  ביובהר כי   .4.5

. למען הסר ספק מובהר  בתום תקופת המימוש  לא יהיה זכאי לקבלת המוצר, וזכאותו להטבה תבוטל 

כי לקוח אשר לא מימש את קוד ההטבה בתקופת המימוש לא יהיה זכאי להאריך את תוקף קוד  

 ההטבה ו/או לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או הטבה אחרת מכל סוג שהוא.  

 

 אחריות  .5

 . ולבנק הפועלים אין ולא תהיה כל אחריות בנדון,  נה באחריות החברההי קבלת ההטבה .5.1

כמו כן,    .וכיוצ"ב  ו, תקינות ו, איכותועצמ  המוצרבקשר עם  לא יישאו באחריות    הבנק ו/או החברה  .5.2

   הבנק ו/או החברה אינם אחראים לתקלה ו/או נזק שייגרמו ללקוח בעקבות השימוש בהטבה. 

 .  מועדון הייטקזון ו/או החברההבנק איננו אחראי לכל תקלה ו/או נזק שייגרם ללקוח על ידי   .5.3

  ה לגבי אופיי  ו/או החברה  כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנקההטבה  יובהר כי אין במתן   .5.4

 . הטבהשל ה  הו/או איכות 



 
 

ו/או בכלל,    מועדון הייטקזוןבאתר הבנק ו/או באתר   ההטבההצילומים ו/או הפירסומים בקשר עם   .5.5

 מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצרים. 

היגרם,  בנק הפועלים יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים ל  .5.6

 .  ההטבה, בכפוף לדין או אי קבלת  במישרין או בעקיפין, עקב עיכוב

 

 

 שונות .6

 .כפופה לתקנון זה קבלת ההטבה .6.1

בין היתר   .6.2 יכול שיתרחשו שבושים ותקלות,  כי כבכל מערכת ממוחשבת ומערכת תקשורת,  יובהר, 

צאה מפעולות  כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מגורמים שמקורם בכוח עליון או כתו 

 . או רשלנות צדדים שלישיים. יוסבר כי לבנק ולחברה, אין, ולא תהיה כל אחריות בנוגע לאמור

ומועדון   .6.3 הבנק  של  הבלעדי  דעתם  שיקול  לפי  לעת,  מעת  להשתנות  יכולים  אלה  כלליים  תנאים 

 הייטקזון, ובכפוף לדין. 

אינה ניתנת להעברה ו/או לפיצול  , וזכאותה נקבעת לפי מספר החשבון, וההטבה  הינה אישיתההטבה   .6.4

 רה מחדש, לפדיון במזומן או בשווה ערך מזומן וכיו"ב. יו/או למכ

 . של הלקוח, ולא לפי מספר הזהות החשבון ללקוח תהיה לפי מספרההטבה בדיקת הזכאות למתן  .6.5

   .ההצעה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין .6.6

 . לקוח המפרכלפי ה ההטבהתנאי תקנון זה, תוביל לביטול אי עמידה ב .6.7

ע"י הייטקזון בכפוף לדין,    הודעה בדבר שינוי הוראות תנאי תקנון זה, או כל הודעה אחרת, תפורסם   .6.8

 .  ומועדון הייטקזון  הבלעדי של הבנק  םלפי שיקול דעתו

 לצורך עמידה בתנאי זכאות אלה. רישומי הבנק הינם הקובעים  .6.9

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר   .6.10

, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  ההטבה

 דבר ועניין. 

שינויים   .6.11 שיתכנו  זהיכול  שונות  ב   בתקנון  רגולטוריות  להוראות  רשויות  התאם  של  ולהוראות 

 . מוסמכות שונות

לקוחות הבנק יוכלו  ,  , לרבות לעניין זכאות לקבלת ההטבהלפרטים ולמידע נוסף ביחס לההטבה .6.12

המועדון בהתאם לדרכים המפורטות באתר מועדון הייטקזון  אל מוקד שירות הלקוחות של    תלפנו 

בלינק  

https://www.htzone.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A9%D7%A8 

 הוראות תנאים כלליים אלה מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד ומופנות לשני המינים.  .6.13

  תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות ה  תקנון  על   .6.14

 יפו בלבד.  –הא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ת

https://www.htzone.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A9%D7%A8

