תנאי שימוש
שימוש באתר ו/או בכל אפליקציה שתתווסף אליו (להלן ביחד" :המערכת") ,על ידך  -משתמש הקצה
("משתמש הקצה") ורכישת שירות/ים מהווים ,כל אחד מהם ,הסכמה לתנאי השימוש שלהלן,
שנקבעו על ידי עורך דינט (סטארט פיננסים בע"מ) ח.פ _________.שכתובתה רחוב__________
(להלן" :עורך-דינט").
משתמש הקצה מאשר ,כי הוא תושב ישראלי אשר מלאו לו  18שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני
ברשת האינטרנט ,תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
בהתקיים כל התנאים דלעיל ועם אישורו של המשתמש את תנאי השימוש כפי שיפורטו בהרחבה
להלן ("תנאי השימוש") ,יהיה רשאי משתמש הקצה לרכוש שירותים במערכת.
תנאי השימוש ,כפי שיפורטו בהרחבה להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ,אולם הם
מתייחסים גם לנשים .רק תנאי השימוש יחייבו את עורך-דינט כלפי משתמשי הקצה:
.1

המערכת מופעלת על ידי עורך-דינט  -מאגר שנותן פלטפורמה אינטרנטית לעורכי דין עצמאיים הרשומים
במערכת (להלן" :עורכי הדין") ,על מנת להעניק למשתמש הקצה שירותים משפטיים במספר מוצרי מדף
משפטיים המוצעים במערכת (להלן" :השירותים") ,ומשמשת כ"צינור" בין משתמש הקצה המעוניין
בשירותים ו/או חלקם המוצעים במערכת לבין עורכי הדין.

.2

למען הסר ספק ,עורך-דינט אינו מספק את השירותים אלא עורכי הדין והוא אינו אחראי על טיבם ו/או
אופן ו/או מתן השירותים  -אשר באחריותם הבלעדית של עורכי הדין .מחד ,עורך-דינט מעמיד לרשות
משתמש הקצה את המערכת כפלטפורמה לצורך קבלת השירותים; ומצד שני ,המערכת מספקת לעורכי
הדין הרשומים בה פניות למתן שירותים.

.3

מבלי לגרוע באמור לעיל ,משתמש הקצה מודע לכך ומצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא הסתכל על השירותים,
שהוצגו באמצעות המערכת והוא מודע לכך ,כי השירות ניתן על ידי עורכי הדין והם האחראים הבלעדיים
על טיב ,אופן ,מהות ו/או כל דבר ועניין הקשור לשירותים .משתמש הקצה מעוניין לקבל את השירותים
מעורכי הדין ,תוך שהוא מצהיר ומאשר בזאת ,כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה ,לרבות טענות בגין כל נזק ו/או מחדל ,בין ברשלנות ובין במזיד ,בשל אופן ו/או טיב ו/או מתן

השירותים ,כנגד המערכת ו/או עורך-דינט ,בעלי המערכת ו/או כל מי מטעמם ,לרבות ומבלי למצות ,נושאי
משרה ,דירקטורים ו/או בעלי מניות ו/או עובדי עורך-דינט ,בגין השירותים ,טיבם ,אופיים ו/או כל דבר
הנלווה אליהם.
.4

משתמש הקצה מצהיר ומתחייב בזאת לפטור את עורך-דינט מכל אחריות ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד עורך-דינט ,ו/או כל מי מטעמו ,לרבות ומבלי למצות ,נושאי משרה,
דירקטורים ו/או בעלי מניות ו/או עובדי החברה בגין השירותים ,טיבם ,אופיים ו/או כל דבר הנלווה
אליהם.

.5

קניה שאושרה על ידי משתמש הקצה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום בגין השירות/ים
והמחיר המוצג כולל מע''מ ,ככל שהדבר מחויב על-פי הדין ,אלא אם צוין אחרת במפורש.

.6

עורך דינט ,באמצעות המערכת ,תגבה ממשתמש הקצה את התשלום/מים (הכולל/ים :עמלת מערכת +
שכ"ט עבור עורכי הדין הרשומים במערכת) .הגבייה מהמשתמשים תתבצע באופן חד פעמי ,כאשר חיוב
משתמש הקצה בתשלום ,יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר משתמש הקצה .במקרה
שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות משתמש הקצה ,תבוטל זכותו לקבלת
השירותים ,השירותים לא יסופקו למשתמש הקצה והוא יחויב בדמי ביטול כפי שיפורט להלן.

.7

משתמש הקצה מאשר בזאת לשלוח אליו חשבוניות ו/או קבלות לאחר ביצוע הקניה.

.8

עורך-דינט ממליץ לבדוק את מחירי השוק של השירותים בהם אתה מעוניין קודם לרכישת השירותים
במערכת ,ואולם ,עם רכישת השירותים מעורכי הדין ,משתמש הקצה מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא מודע
למחיר ועבור מה הוא שילם את ששילם והוא לא בא ו/או יבוא בעתיד בכל טענה ,תלונה ו/או טרוניה כנגד
עורך דינט ו/או מי מטעמם ,בכל הנוגע למחירון ו/או לשירותים שניתנו לו בעבור התשלום אותו שילם
משתמש הקצה לעורכי הדין.

.9

עורך דינט רשאי למנוע ממשתמש קצה רכישת שירותים ,באופן זמני או לצמיתות ,וזאת על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,אף מבלי סיבה ,ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

 .10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא עורך דינט רשאי לבטל עסקה עם משתמש הקצה ו/או למנוע ממשתמש
קצה לרכוש שירותים ,בין השאר ,בכל אחד מהמקרים הבאים :א) אם משתמש הקצה הפר את תנאי
השימוש; ו/או ב) אם מסר במתכוון פרטים שגויים; ו/או ג) אם ביצע מעשה או מחדל ,לרבות מעשה או
מחדל בלתי סביר ו/או הולם בנסיבות העניין ,הפוגעים או העלולים לפגוע בעורך-דינט ו/או בצדדים

שלישיים כלשהם ,לרבות לקוחות החברה ו/או עורכי הדין הרשומים במערכת; ו/או ד) אם כרטיס
האשראי שברשות משתמש הקצה ושפרטיו נמסרו למערכת נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 .11ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה תיעשה באמצעות פניה בכתב דרך שירות הלקוחות או באמצעות
הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני) ,ותכלול את פרטי
משתמש הקצה כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השירות.
 .12בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א1981-
(''חוק הגנת הצרכן'') ,ותוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
 .13בכפוף לכך ש ל א נעשה שימוש בשירותים ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו ,בתוך
ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השירות בניכוי דמי
ביטול בשיעור של % 5מסכום העסקה או  100ש''ח ,לפי הנמוך מבניהם ("דמי הביטול").
 .14דמי הביטול ייגבו על ידי עורך דינט.
 .15עורך דינט שומר לעצמו את הזכות לשנות ,ובכלל זה להפסיק ,להשעות ו/או לבטל ,את תנאי השימוש ו/או
את מדיניות הפרטיות ,בכל עת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה
למסור הודעה בנדון.
 .16לעורך דינט תהיה הזכות ,בכל עת ,לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של המערכת,
לרבות תוכן ,שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש במערכת .עורך דינט רשאי להפסיק הפצתו
של כל מידע ,רשאי לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאי לשנות את מהירויות העברת המידע
או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 .17במידה ועורך דינט י ערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ובכלל זה שינויים הנוגעים להוספת עמלות
ותשלומים נוספים ,תפורסם הודעה בדבר השינוי/יים האמור/ים בכתובת המעודכנת במערכת.
 .18כל שינוי בתנאי השימוש יחול החל ממועד השינוי ו/או ממועד פרסום ההודעה במערכת ,על פי המוקדם
ביניהם ,ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שירותים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים
האמורים.

 .19השינויים האמורים בתנאי השימוש יחולו באופן מידי על כל משתמשי הקצה ,אלא אם מדובר בשינוי
מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מפרסום ההודעה האמורה במערכת ,וכל שימוש במערכת על ידי

משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי
משתמש הקצה.

 .20משתמש הקצה מתחייב לקרוא ,מעת לעת ,את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות של עורך-דינט ,כדי להיות
מועדכן בשינויים בהם.

 .21למען הסדר הטוב ,על מנת להשתמש במערכת ,משתמש הקצה מחזיק טלפון  +קו תקשורת ו/או מחשב
ו/או חומרה ו/או כל ציוד אחר הנדרש ,ככל שנדרש ,על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש במערכת על כל
העלויות הכרוכות בכך.
 .22למען הסר ספק ,עורך דינט מספק אמצעים קיברנטים און ליין והוא איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק ,אם
וככל שייגרם ,לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש במערכת ,לרבות ומבלי
למצות ,וירוסים ,פריצות השתלטויות וכל המשתמע מכך.
 .23משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש במערכת הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי .עורך דינט
ו/או מי מטעמם אינו מצהיר ואינו מתחייב שהשימוש במערכת יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או
נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות ,כמו כן הוא אינו ערב לתוצאות שעלולות להיות מושגות
משימוש במערכת.
 .24המערכת הינה קניינה הפרטי של עורך דינט .כל פעילות במערכת חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש .כל
דבר במערכת הוא רכושו הקנייני הבלעדי של עורך דינט או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל
הזכויות.
 .25כל העתקה ,הפצה ,שידור ,פירסום ,יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של המערכת מבלי הסכמה
מוקדמת מפורשת בכתב ממודולרום ,אסורה בהחלט .כל הפרה של האמור בסעיף זה ,עלולה לגרום
לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים ,זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ,באופן שעלול להשית
על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 .26המערכת מכילה חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים ,סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר ,לרבות
טקסט ,תוכנה ,תמונות ,וידאו ,גרפיקה ,מוזיקה וצלילים .למשתמש הקצה אסור לשנות ,לפרסם ,לשדר
ו/או להשתתף בהעברה או מכירה ,ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן במערכת בכל אופן אחר,
בש למותו או בחלקו .אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק ,כל העתקה ,הפצה ,שידור ,פרסום או ניצול
מסחרי של חומר מהמערכת ,ללא אישור מפורש עורך דינט או מבעל הזכויות בו ,הינו אסור.

 .27במידה שהעתקה ,הפצה ,שידור ,פרסום ,של חומר מוגן בזכויות יוצרים ,הינה מותרת ,לא יעשו כל שינויים
ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר ,סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים .משתמש הקצה מכיר בכך
שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהמערכת ו/או הורדה מהודעות שקיבל מעורך -דינט
( )downloadשל החומר המוגן מהמערכת .כל סימני המסחר של עורך דינט המופיעים במערכת הינם
בבעלות בלעדית ומלאה של עורך-דינט.
 .28משתמש הקצה מסכים להגן על ,לשפות ולפצות את עורך-דינט ואת הגופים המסונפים לו ומנהליהם,
הדירקטורים בהם ,עובדיהם ,סוכניהם ושולחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה ,לרבות הוצאות ושכר
טרחת עורכי דין ,הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
 .29משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם עורכי הדין .משתמש הקצה משחרר את עורך-
דינט מכל תביעה ,דרישה ,חבות הקשורים לכל שירות של עורכי הדין ,לכל פעולה של עורכי הדין ,לרבות
כשל של עורך הדין לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של עורכי הדין לקיים את תנאי השירות ,וכן לגבי כל
אינטראקציה ,בין אם מקוונות ובין אם לאו ,עם כל משתמש קצה אחר.
 .30עורך דינט רשאי לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי
ומבלי שיהיה חייב למסור הודעה על כך למשתמש הקצה .ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות
שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.
" .31עורך-דינט" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע במערכת המכיל את המילה "עורך דינט" ,בין שמדובר סימן
מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ,מהווה חלק מקניינו וכל הזכויות
בקשר לכך שמורות עמו.
 .32כל תוכן של צד שלישי המופיע במערכת ,לרבות ,דעות ,המלצות ,עצות ,הצהרות ,שירותים וכן כל מידע
אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים ,לרבות על ידי עורכי הדין ו/או ספקי תוכן או
מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי") ,נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי
עורך דינט ולעורך-דינט לא יהיה כל אחריות בקשר לכך.
 .33עורכי הדין יהיו האחראים הבלעדיים לכל פגיעה ,מחלה ,נזק ,תביעה ,דרישה ,חבות ,חסרון כיס,
הפסד ,הוצאה ו/או כל תשלום אחר ,שיגרמו למשתמש הקצה ,בקשר עם השירות ו/או בכל הנוגע אליו
ו/או אי מימושו של השירות עקב מעשה או מחדל של עורכי הדין ו/או בקשר עם השירותים שלהם התחייבו
עורכי הדין .משתמש הקצה מוותר ומשחרר את עורך דינט מנהליו ,הדירקטורים בו ,עובדיו ,סוכניו

ושלוחיו מכל דרישה ,טענה ,תביעה ,חבות ,פגיעה ,מחלה ,נזק ,חסרון כיס ,הפסד ,הוצאה ו/או כל תשלום
אחר.
 .34כל זכות ,סעד ו/או תרופה של עורך דינט על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות ,סעד ו/או תרופה אחרים של
עורך דינט בהתאם לחוק החוזים (תרופות).
 .35הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 .36שום ויתור ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי עורך דינט לא יחשבו כוויתור על זכויותיו על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין ,ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ,ולא יפגעו
בזכותו של עורך-דינט לממש את זכויותיו בכל עת ,ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 .37הדין החל על הפעולות במערכת ועל תנאי שימוש אלה ,הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות ייחודית ובלעדית
לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט במחוז מרכז
המוסמך לפי העניין.
 .38חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו .תנאי שאינו תקף
או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף ,עד כמה
שניתן על פי החוק.

מבלי לגרוע באמור לעיל ,במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים לעיל ,עליך להימנע
משימוש במערכת .לחיצה על לחצן "אני מאשר הסכם זה" ("לחצן האישור") ,כפי שיופיע בסיפא
מסמך זה ,כמוה כהצהרה והתחייבות מצדך ,כי קראת הסכם זה בעיון על כל תנאיו וסעיפיו ,כי הבנת
את תנאיו וסעיפיו ,וכי אתה חותם על הסכם זה (באמצעות לחיצה על לחצן האישור) ,מרצונך החופשי
ובמודע .לאחר אישורך את הסכם זה ,כל פעולה במערכת הינה הצהרה מצדך  -משתמש הקצה  -כי
הנך מודע לתנאי השימוש במערכת ואתה מקבל אותם; כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה נגד המערכת ו/או עורך דינט ,בעלי המערכת ו/או כל מי מטעמם ,לרבות ומבלי
למצות ,נושאי משרה ,דירקטורים ו/או בעלי מניות ו/או עובדי החברה ,מלבד טענות הקשורות בהפרת
התחייבויות עורך דינט על פי תנאי השימוש.

