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הסכם
בין חברת טוטוקרד  5בע”מ ח.פ 513647644 .ת.ד  15019 :מרחוב דרך המכבים  46ראשון לציון ( 75050להלן“ :החברה”) מצד אחד לבין המשתתף שפרטיו מופיעים מעבר
לדף (להלן“ :המשתתף”) מצד שני;
הואיל :והחברה מנהלת ומפעילה מועדון חברים הידוע בשמו המסחרי “טוטוקרד” ,למשלוח שבועי של טופסי “ספורטוטו” למועצה להסדר הימורים בספורט.
והואיל :וברצון המשתתף לרכוש מנוי במועדון החברים הנ”ל ,למשך תקופה עפ”י בחירתו ובהתאם לאחד מן המסלולים להלן.
והואיל :וברצון החברה למכור למשתתף המנוי בכפוף למילוי כל התחייבויותיו כלפי החברה ,והכל כמפורט ומוסכם בהסכם זה ונספחיו.
לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

מבוא והגדרות:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .הסכם זה ממצה את כל ההסכמות ,ההתניות ,ההצהרות והיחסים המשפטיים בין הצדדים ולא יהא תוקף לכל
הצעה ,סיכום ,או הבטחה של צד למשנהו ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין במפורש ובין במשתמע ,שקדמו להסכם זה ,אלא כאמור בהסכם זה .אין באמור לעיל בכדי לפגוע
בזכויות המשתתף על פי כל דין.
 .2למונחים הנזכרים להלן ,יהא בהסכם הפירוש כרשום בצידם.
המנוי  -מנוי לקבלת שרות מהחברה למילוי של טופס/י טוטו כהגדרתם להלן ,ע”ש המשתתף ,על בסיס שבועי ,ובאמצעות תוכנה משוכללת ,ושליחתם למשרדי
המועצה להסדר הימורים בספורט ולמשתתף עובר למועד קיום המשחקים ,באחד מן המסלולים המוצעים ע”י החברה ,ובהתאם לבחירת המשתתף ,כמסומן בסיפא
להסכם זה.
מנוי במסלול רגיל  -מנוי שתקופתו איננה קצובה.
מנוי במסלול תקופתי  -מנוי לתקופה קצובה שנקבעה על ידי המשתתף בהתאם להוראות הסכם זה.
התוכנה  -תוכנה משוכללת אשר פותחה ע”י צוות מומחים עבור החברה ,ואשר באמצעותה תמלא החברה את טופסי הטוטו ע”ש המשתתף.
טופס/י טוטו  -טופס/י השתתפות בהימורים על תוצאות תחרויות הכדורגל עפ”י תכנית ה”ספורטוטו” ,בן מספר טורים כמפורט בפרטי ההזמנה (סעיף ב’ מעבר
לדף) ,וכפי שימולא באמצעות התוכנה וישלח למשרדי המועצה להסדר הימורים בספורט ,עובר לקיום המשחקים של אותו שבוע.
משתתף  -רוכש המנוי שפרטיו מפורטים במסמך ההתקשרות ,וזאת ,כל עוד לא בוטלה ו/או פקעה חברותו ,והכל כמפורט בהסכם זה להלן.
החוק  -חוק להסדר הימורים בספורט ,התשכ”ז  1967 -ו/או כל דין אחר אשר יתקן ו/או יחליף ו/או ישנה מהוראותיו.
התקנות  -תקנות להסדר הימורים בספורט )תכנית הימורים בכדורגל( התשל”ח  1978 -ו/או כל דין אחר אשר יתקן ו/או יחליף ו/או ישנה מהוראותיהן.
תוכנית המנויים  -אחד ממסלולי תוכניות המנויים המופעלים ע”י החברה ,על פי בחירת המשתתף ,ובהתאם לתנאי הנספח המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו.
חברת האשראי  -חברת האשראי אשר הנפיקה את כרטיס האשראי ע”ש המשתתף ו/או שבאמצעותו משולמת התמורה בהתאם להסכם זה ,ושפרטיו בפרטי ההזמנה
(סעיף ג’ מעבר לדף).
מועד ההתקשרות  -המועד הראשון בו נשלח על שם המשתתף טופס טוטו .מועד זה יהיה לא מאוחר מאשר  14ימים ממועד ביצוע העסקה הטלפונית או חתימת
המשתתף על טופס ההצטרפות בפועל או רכישת המנוי על ידי המשתתף באמצעות אתר האינטרנט ,ואישור אמצעי התשלום באמצעותו שולמה העסקה.

מהות ההסכם
 .3א .החברה מוכרת בזאת למשתתף את המנוי והמשתתף רוכש בזאת את המנוי כאמור ,והכל בכפוף למילוי כל התחייבויות הצדדים בהתאם להוראות הסכם זה לעיל
ולהלן.
ב .המשתתף יהא רשאי לרכוש מן החברה במסגרת המנוי מספר טפסי טוטו עפ”י שיקול דעתו ,ובהתאם למחירון החברה ,והוראות הסכם זה יחולו לגבי כל מנוי
ומנוי ,ללא קשר עם היקפו.
ג .החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תקבע באופן אקראי ,מדי שבוע באמצעות התוכנה ,את מבנה הטורים בטפסי הטוטו ,ותשלח טפסי הטוטו למועצה להסדר
הימורים בספורט.
ד .מובהר בזאת כי שיטת מילוי הטורים באמצעות התוכנה ,הינה רכושה הבלעדי של החברה ומהווה סוד מסחרי ,ולפיכך יחולו עליה כל הזכויות והדינים המגנים
על סודות מסחריים ו/או זכויות יוצרים ו/או כל קניין רוחני אחר.
ה .החברה תשלח למשתתף ,מידי שבוע ,העתק מדויק של טפסי הטוטו שנשלחו על שמו ו/או תפרסם באתר החברה את טופס הטוטו שנשלח על שמו תחת כרטיסו
האישי של המשתתף .משתתף שאין לו גישה לאתר החברה יקבל את העתק טופס ההשתתפות לביתו בדואר.

תקופת ההסכם  -חידוש אוטומטי
 .4א .תוקפו של ההסכם נקבע למשך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בנספח להסכם זה ,בהתאם לתוכנית המנויים בה בחר המשתתף )להלן“ :תקופת ההתקשרות”(.
ב .בחר המשתתף לרכוש מנוי במסלול תקופתי של  6עד  24חודשים )בהתאם לנספח להלן( ,אזי לפחות  45יום קודם לתום תקופת ההתקשרות ,תשלח לו החברה הודעה
בכתב ,בה יפורט מועד סיום ההתקשרות ,מידע בדבר זכותו של המשתתף לסיים או לחדש את המנוי במועד הנ”ל והאופן בו ניתן לעשות זאת בהתאם להוראות סעיף
זה .כמו כן יפורטו המסלולים השונים של תוכנית המנויים המוצעים למשתתף ,לרבות מחיר המנוי .המשתתף יהא רשאי לבקש לסיים את ההתקשרות בתום תקופת
ההתקשרות או לחילופין לעבור למסלול אחר לפי בחירתו ו/או לחדש את המנוי באותו מסלול .לא הודיע המשתתף בכתב עד  15יום לפני תום תקופת ההתקשרות על
רצונו לסיים את ההתקשרות בתום התקופה או לחילופין באיזה מסלול הוא מעוניין להמשיך ,תעביר החברה את המשתתף באופן אוטומטי למסלול רגיל.

התחייבות החברה
 .5א .בתמורה למילוי כל התחייבויות המשתתף כלפיה ,מתחייבת בזאת החברה להנפיק למשתתף מנוי כהגדרתו לעיל.
ב .במידה וזכה אחד או יותר מטפסי המשחק בפרס כלשהו ,יחולו הוראות “התקנות” ,מובהר בזאת כי אין החברה שותפה בסכום הזכייה של הלקוח.
ג .כל עוד לא התקבלה החברות בטוטוקלאב של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,הזכיות תעבורנה באמצעות המחאה אל כתובתו של המשתתף ,כפי שנמסרה
בטופס ההצטרפות ,בכל פעם שגובה הזכיות יעבור את הסך של .₪ 15 -לא נשלחה אל המשתתף הזכייה במהלך התקופה כאמור ,תישמר הזכייה אצל החברה,ועם
קבלת החברות בטוטוקלאב של המועצה ,תעביר החברה לידי המשתתף את כל הזכיות שהצטברו ,גם אם היו בסך של למטה מ .₪ 15
ד .לאחר אישור הקבלה של המשתתף לטוטוקלאב של המועצה להסדר ההימורים בספורט המשתתף יקבל את סכומי הזכיות ישירות מהמועצה להסדר הימורים
בספורט והמשתתף פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לקבלה ו/או לגבייה ו/או משלוח של סכומי הזכיות.
ה .באם לא התקבל המשתתף לטוטוקלאב ,תמשיך החברה בצבירת הזכיות של המשתתף ותפעל כאמור בסעיף ג לעיל .במועד סיום תוקף ההסכם תעביר החברה
למשתתף את מלוא יתרת הזכיות אשר הצטברו בידי החברה על שמו של המשתתף ,גם באם נמוך סכום הזכיות מסך של.₪ 15 -
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התחייבויות המשתתף
 .6א .המשתתף מתחייב לשלם במועד ובדייקנות את כל התשלומים החלים עליו על פי הסכם זה ולשם כך ייתן המשתתף הוראה לחברת האשראי ,לחייב את כרטיס
האשראי ו/או ייתן הוראה לבנק לחייב את חשבונו ,בהתאם לפרטי ההזמנה )סעיף ב’ מעבר לדף( בסכומים בהם יחויב מעת לעת ע”י החברה ,בקשר למנוי ו/או
לטופסי הטוטו ,כפי שאלה ישתקפו ברישומי החברה .מובהר כי ההוראה שתינתן ע”י המשתתף לחברת האשראי כאמור תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס אשראי
שיונפק בעתיד וישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס שפרטיו לעיל.
ב.במנוי חודשי ,החברה תהא רשאית לשנות את דמי המנוי בהתאם לשינויים במחיר טפסי הטוטו ,כפי שישתנה בהתאם להוראות החוק ו/או התקנות וכן בהתאם
לשינויים במחירון החברה כפי שיעשו מעת לעת .החברה תודיע למשתתף על כל שינוי במחיר המנוי לכל הפחות  14ימים קודם לכניסתו של השינוי לתוקף ,ובכל
מקרה בחודש הקודם למועד כניסתו לתוקף של השינוי.
ג .במנוי שנתי  -לא תשנה החברה את דמי המנוי עבור מנוי תקופתי ,למשך כל התקופה ,אותה רכש המשתתף מראש ,אלא במועד חידוש ההסכם.
 . 7מובהר בזאת כי במידה ולא יועבר תשלום כלשהו בו חב המשתתף ,במועדו לידי החברה ,יפקע המנוי אוטומטית ,ויחולו הוראות סעיף  11מטה בשינויים
המחויבים.

התמורה
 .8בתמורה לרכישת המנוי מתחייב בזאת המשתתף לשלם לחברה במועדם ,את התשלומים כמפורט בטופס ההצטרפות.

הגבלת אחריות
 .9א .המשתתף לא יהיה ערב לחובות והתחייבויות החברה ,אם יהיו כאלה ,בשל היותו מנוי בחברה.
ב .היקף אחריותה של החברה ו/או עובדיה כלפי המשתתף בגין כל נזק ו/או הפרת ההסכם מצידם ,מכל עילה שהיא ,הקשורה לקיום ההסכם ושלא נגרמה בזדון,
לא תעלה בכל מקרה על סך הכספים שנתקבלו בפועל בידי החברה מן המשתתף בעבור טפסי הטוטו נשוא הנזק ו/או ההפרה הנטענים באותו מחזור הטוטו בה
“החברה” גרמה לטעות ,ודמי המנוי ששולמו לחברה במחזור זה.
ג .על אף האמור בס”ק ב’ לעיל  ,מובהר בזאת ,כי במקרה שטופס טוטו מולא ונשלח אל המשתתף על ידי החברה ,אך לא הוגש למועצה להסדר ההימורים
בספורט ,וטופס זה ובו הניחוש המסוים היה אמור לזכות בפרס כלשהו ,תהיה מוגבלת אחריותה של החברה לסכום הפרס לו היה זכאי המשתתף אילו הוגש
הטופס למועצה ,ובכל מקרה לא יותר מפי  100מדמי המנוי החודשיים אותם שילם המשתתף לחברה בפועל באותו חודש.
סמכויות החברה
 .10החברה תהא רשאית לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע הסכם זה ,למעט קביעת ו/או שינוי מחיר המנוי המגיע מן המשתתף ,ולרבות מינוי עובדים ו/או יועצים
ו/או כל מי שתמצא לנכון ,בשכר או שלא בשכר.

סיום ההסכם
.11א .המשתתף יוכל להקפיא או לבטל את המנוי בכל עת בתנאי שהודיע על כך לחברה במישרין מראש ובכתב )להלן“ :הודעת ביטול”( .הודיע המשתתף על ביטול
המנוי כאמור ,יבוטל המנוי החל מתחילת החודש הגרגוריאני שלאחר קבלת הודעת הביטול ו/או תוך  7ימים ממועד קבלת הודעת הביטול ,לפי המאוחר יותר
והמשתתף לא ישא בתשלום כלשהו בגין תקופת המנוי שלא מומשה; ואולם אם הביטול כאמור הוא בשל העלאת דמי הטיפול /תשלום כאמור בסעיף 6ב’ – לפי
הקצר יותר .הקפיא המשתתף את המנוי ,יהא המשתתף רשאי לחדשו בכל עת.
ב .הודיע המשתתף לחברת האשראי על ביטול העסקה ,מבלי ליתן הודעה לחברה על ביטול המנוי כאמור בס”ק  11א’ לעיל ,יבוטל המנוי רק עם קבלת הודעת
חברת האשראי על ביטול העסקה ,והחברה תהא זכאית להיפרע מאת המשתתף ישירות ,בגין מלוא החיובים שנצברו לחובתו ,לרבות דמי הטיפול ,עד למועד בו
נודע לחברה על ביטול העסקה.
ג .החברה מצידה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל הסכם זה ,ובלבד שנתנה על כך הודעה מוקדמת למשתתף בכתב ,לפחות  14יום לפני המועד שנקבע
לביטול ההסכם.
ד .אין בביטול ההסכם כאמור בס”ק  11ג’ לעיל ,כדי לפגוע בכל זכות הקיימת לחברה כלפי המשתתף ,לרבות בגין חובות שנוצרו במהלך תקופת ההסכם ,ועד
למועד ביטולו.
ה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל”א –  , 1970ו/או בהתאם לכל חוק ו/או דין אחר ,לפי
העניין.
 . 12בכל מקרה שבו לא ישתתף הטופס שנשלח ע”ש המשתתף ,בהימורי מחזור משחקים כלשהו ,מכל סיבה שאיננה בשליטת החברה ,לרבות בשל פסילת טופס ו/
או ביטול מחזור הימורים ,יהיה זכאי המשתתף להחזר של עלות טפסי הטוטו בלבד ,מהמועצה להסדר ההימורים בספורט ובהתאם לתקנות.

שונות
 . 13החברה תהיה רשאית למסור הודעות למשתתף באמצעות מתן הודעה בעיתון יומי ו/או לשלוח הודעה לכתובת המשתתף .מובהר כי הודעות לפי סעיפים 4ב’
ו 11 -ישלחו לכתובתו של המשתתף.
 . 14הודעה שתשלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים תחשב כאילו נמסרה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מיום שליחתה.
 . 15החברה לא תפרסם את פרטי המשתתף בכל מקרה ,אלא אם כן התקבלה לכך הסכמתו מראש ובכתב.

בוררות
 . 16כל סכסוך בין החברה לבין המשתתף יובא להכרעת בורר אשר ימונה בהסכמה ע”י הצדדים .בהעדר הסכמה בדבר זהות הבורר ,יפנו הצדדים ללשכת עו”ד בישראל
למינוי בורר על-ידה .למרות האמור לעיל ,במקרה של תביעות בסכום המצוי בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות ,יהא המשתתף רשאי לפנות אל בית משפט זה.

כללי
 . 17הוראות תקנה מס’  56לתקנות ,הקובעת כי טפסי טוטו שלא זכו בפרס מושמדים לאחר  10ימים מיום עריכת התחרויות הנכללות בטופס ,יחולו על שמירת טפסי
ההשתתפות שנשלחו במסגרת המנוי ולאחר המועדים הקבועים בתקנה לעיל לא תהיה החברה מחויבת בשמירת הטפסים.
 . 18הסכם זה יהא כפוף לחוקי מדינת -ישראל כפי שיחולו מעת לעת.
 . 19כותרות הסכם זה הן לנוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על תוכן ו/או פרשנות ההסכם ו/או סעיפיו.
 . 20הסכם זה כפוף לאישור של חברת כרטיסי האשראי במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי או אישור הבנק במקרה של תשלום באמצעות הוראות קבע .במידה
וההתקשרות עפ”י הסכם זה לא תאושר ע”י מי מן הגורמים דלעיל ,תישלח על כך הודעה למשתתף ,תוך  14יום מיום ההסכמה הטלפונית או מיום ביצוע העסקה,
ובמקרה זה ,יחויב המשתתף רק בגין השירות שנתקבל על ידו בפועל.
 . 21א .החברה מצהירה בזאת כי סיכויי זכייתו של משתתף בפרס כלשהו ,הינם בהתאם להסתברות הסיכויים לזכות בתחרויות מסוג התחרויות נשוא הסכם זה.
ב .למען הסר כל ספק ,המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי אין החברה מתחייבת באשר לסיכוי הזכייה של המשתתף בפרס ו/או בסכום כלשהו.

חתימת המשתתף___________________________

