תנאי שירות "נתונים בקליק"
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו/או חברות הבנות שלו )הבנק ,וכל חברה ,גורם או גוף הקשורים אליו או אל פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ
או חברות שבשליטתה( ייקראו להלן )"הבנק"( מברכים אותך )"המשתמש/ת/ים" או "את/ה"( על שבחרת להשתמש בשירות "נתונים
בקליק" )"השירות"( .השירות מאפשר למשתמש/ת ,אשר התקינ/ה על-גבי המכשיר הנייד שברשותו/ה את אפליקציית הבנק )"האפליקציה"(
וביקש/ה באמצעותה להצטרף לשירות ,לצפות בנתונים שונים ,כפי שיפורטו להלן ,על חשבונותיו/ה המתנהלים בבנק המשויכים לשירות
האינטרנט ושעבורם נתבקש השירות )"החשבונות המשויכים לשירות"( ,מיד עם הכניסה לאפליקציה ,וזאת מבלי צורך להזדהות בכל פעם
מחדש באמצעות קוד משתמש וסיסמא ,ובלבד שהכניסה לאפליקציה מתבצעת מאותו המכשיר ממנו נתבקש השירות )"המכשיר" או
"מכשירך"( .הנתונים שיוצגו במסגרת השירות יהיו לפי בחירת הלקוח מבין הנתונים הבאים :יתרת עו"ש עדכנית 4 ,תנועות עו"ש אחרונות,
שווי משוערך לתיק ני"ע ,חיוב קרוב בכרטיסי אשראי .לתשומת לבכם ,תנועות היום אינן סופיות ועשויות להשתנות/לא להתבצע .כמו כן,
יתכנו תנועות נוספות שאינן מופיעות.
להלן הבהרות לגבי הנתונים המוצגים בשירות :יתרת עו"ש עדכנית  -יתרת העו"ש עדכנית למועד הצגתה ומשקפת גם פעולות על תנאי,
ככל שישנן )כגון :שיקים שהופקדו והזיכוי בגינם עדיין אינו סופי ,הוראות רכישה בתוקף של ני"ע ,אף טרם ביצוען ,וכיוצ"ב( שווי תיק ני"ע –
שווי התיק כולל בנוסף לני"ע גם נכסים פיננסיים נוספים כגון :אופציות וחוזים עתידיים .שווי התיק מחושב על פי שערי הסגירה או הפדיון,
לפי העניין ,של הנכסים בתיק ,בבורסה או בשוק המוסדר הרלוונטי לאותו נכס ,הידועים לבנק ,בהתחשב בהשפעת אירועים שוטפים כגון:
דיווידנד ,ריבית ,פדיון ,מימוש ופקיעת אופציות .והוא כולל הכנסה הצפויה להתקבל בגינם .המידע המוצג לגבי שווי התיק אינו סופי והינו ללא
ניכוי מס ,ככל שיהיה על הבנק לנכותו במקור על פי כל דין .יתכנו הוראות שבוצעו במהלך יום המסחר הנוכחי ,לרבות ביצועים חלקיים ,וטרם
נכללו בשווי התיק .השווי המוצג אינו מהווה בסיס לחישוב מס על רווח הון 4 .תנועות עו"ש אחרונות  4 -תנועות עו"ש אחרונות )תאריך,
סכום ותיאור התנועה( כולל תנועות מהיום .התנועות מהיום אינן סופיות ועשויות להשתנות/לא להתבצע .כמו כן ייתכנו תנועות נוספות מהיום
שלא תופענה .חיוב קרוב בכרטיסי אשראי  -הסכומים שיוצגו בשקלים עשויים לכלול פירעון תשלומים שקליים בגין עסקאות מט"ח )ככל
שאלו קיימים( .הסכומים שיוצגו עבור כל מועד חיוב כוללים גם עסקאות שחוייבו בחשבון שלא במועד קבוע )ככל שאלו קיימות( ,החל ממועד
החיוב בחודש הקודם למועד המצויין ועד לאותו מועד חיוב )הן בשקלים והן במט"ח( .הנתונים שיוצגו הינם באחריות חברות כרטיסי
האשראי ,וייתכן כי אינם סופיים )עקב עסקאות שטרם דווחו ו/או עקב שינויים בשערי המרה בעסקאות מט"ח ,בהן מטבע החיוב שונה
ממטבע העסקה( .למידע מפורט בנושא ניתן להיכנס לעולם התוכן של כרטיסי אשראי.
השימוש בשירות כפוף להסכם רישיון שימוש באפליקציה.
השימוש בשירות אינו מבטל את אופן הגישה הרגיל לחשבונות המשויכים לשירות ואף לאחר ההצטרפות לשירות תוכל/י להמשיך ולגשת
לכל אחד מהחשבונות המשויכים לשירות באמצעות הקשת קוד המשתמש והסיסמא בפורטל או באפליקציה .כמו-כן ,בכל מקרה בו נחסמה
גישתך לשירות האינטרנט ,תיחסם גישתך לשירות ולא תוכל/י לחזור ולהשתמש בו לפני שתוסר החסימה לשירות האינטרנט.
הינך רשאי/ת ,בכל עת ,לבקש מהבנק לקבל העתק ממסמך תנאי שירות זה .כמו כן לנוחיותך ניתן למצוא באתר הבנק את העותק המעודכן
של תנאי השירות.
בנוסף ,בכל שלב תוכל/י לבטל את השירות או לבטל הצגת נתונים ספציפיים ,עבור אילו מהחשבונות המשויכים לשירות ,באמצעות כיבוי
האפשרות להצגת הנתונ/ים אותו/ם את/ה מעוניין/ת לבטל עבור החשבון הרלוונטי במסך הרלוונטי באפליקציה במכשירך או בפנייה למוקד
התמיכה בטלפון .03-5130047
השימוש בשירות אישי בלבד .הנך מצהיר/ה כי תשתמש/י בשירות זה רק באמצעות מכשירך ולא תעביר/י את מכשירך לצדדים שלישיים
כלשהם .לתשומת לבך -קיים חשש לפרטיותך במידה ותעביר/י את מכשירך לצדדים שלישיים כלשהם ,מבלי לבצע את הפעולות המפורטות
להלן .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים .לצורך שמירה על פרטיותך מומלץ להשתמש באמצעי נעילה נוספים למכשירך,
ככל שאמצעים אלו ניתנים לשימוש במכשירך ,כגון קוד נעילה ,מנגנון זיהוי פנים ,ומנגנון זיהוי טביעות אצבע ,ככל שישנם.
במידה של אובדן או גניבת מכשירך ,וכן במקרה של העברת מכשירך לצד שלישי כלשהו ,יש להתקשר באופן מיידי לטלפון .03-5130616
הבנק מאחל לך בהצלחה בשימוש בשירות.
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