שערי ריבית בע"מ
תקנון האתר
כללי
חברת שערי ריבית בע"מ )להלן" :החברה"( הנה בעלת אתר אינטרנט ) www.rbtv.co.ilלהלן:
"האתר"( ,הכולל מידע ובסיס נתונים .המידע המוצע באתר כרוך בתשלום והגישה לאתר נעשית
באמצעות קוד גישה אישי ,לאחר קריאת תנאי תקנון זה ובכפוף להסכמת המשתמש לתנאיו.
כניסה לאתר ,המצוי בבעלות החברה ובשליטתה ושימוש בו ,כפופים לתנאים המפורטים להלן,
וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים כפי שיעודכנו מעת לעת.
החברה זכאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה ,לשנות מעת לעת תקנון זה ,תנאי
השימוש באתר ,מבנה האתר ,תוכנו ,מראהו ,לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים
בו ,וכל היבט אחר הכרוך באתר .תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר ,אלא
אם נקבע אחרת ע"י החברה.
 .1בעלות
למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר .הסכם זה מעניק
הרשאה בלבד להשתמש באתר בכפוף לתנאיו .זכויות הבעלות באתר ובתוכנו ,כולל כל
זכויות הקניין הרוחני ,יוותרו בכל עת בבעלות החברה .כל זכויות היוצרים והקניין
הרוחני ,מכל סוג שהוא ,בקשר לכל פרסום ,תוכן ,סקירה עיצוב ,יישום ,קובץ ,תוכנה וכל
חומר אחר ,בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר החברה או מטעמה של החברה
המפעילה את האתר ובעלת הזכויות בו ובמידע המתפרסם בו ,שייכים באופן בלעדי
לחברה.
 .2זכויות יוצרים
כל המידע המצוי באתר ,לרבות טקסט ,איורים ,גרפיקה ,צליל ,קטעי גרפיקה ,יישומי
תוכנה ,גרפים ותמונות )להלן" :המידע"( הם רכושה של החברה .אין להעתיק או לפרסם
כל חלק מן המידע ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת תנאי הסכם זה ,ללא
הסכמתה המפורשת של החברה.
 .3סימני מסחר
סימני המסחר )ובכללם הלוגו של האתר ושל חברת "שערי ריבית"( המצויים באתר הינם
קניינה של החברה .לא תיעשה על פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני מסחר
ולא יעשה בהם כל שימוש ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
 .4אחריות
האתר בכללותו ,כולל כל המידע המופיע בו ,התכנה העומדת בבסיסו ,מידע וחומר אשר
הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר ,מוגשים ומועמדים לרשותך במצבם כמות-שהם
).(AS-IS
בכפיפות להוראות כל דין ,אין החברה אחראית ,במפורש או מכללא ,לגבי:
4.1

המידע והחומר המצוי באתר;

החומר ,המידע והפעולות ,אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות
4.2
הגישה לאתר;
כל מוצר ,תוכנה,שירותים ,או מידע שהגישה אליהם התבצעה באמצעות
4.3
קישור אלקטרוני מן האתר;
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כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח מידע מכל סוג ובכלל
4.4
זאת של מידע חסוי ,רגיש או בלתי הולם ,דרך האתר;
לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה
4.5
המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;
4.6

זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו;

החברה פועלת בכדי לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר,
4.7
אך אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם אמינותו ,שלמותו ו/או דיוקו
של המידע המתפרסם באתר ,ואינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע,
כאמור .במידה ויתגלה ע"י המשתמשים אי דיוק ו/או טעות ו/או סתירה במידע
אשר באתר יש להודיע על כך לחברה באופן מיידי על מנת שניתן יהיה לבודקו או
לתקנו.
אין במידע המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת ,בקשר
4.8
לרכישת או מכירת ניירות ערך .קבלת החלטה כלשהי ,על סמך נתון כלשהו,
המופיע באתר "שערי ריבית" ,הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
בשים לב לאמור לעיל ,המשתמש פוטר בזה את האתר ,את החברה,
4.9
מנהליהם ,עובדיהם והפועלים מכוחם ,בשמם ומטעמם מכל אחריות לכל ליקוי
או שגיאה או חוסר במידע ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בדרך
העברתו או בתוכנו של המידע ,ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר ,עקיף ,תוצאתי או
אחר שיגרם ,במישרין או בעקיפין ,תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך
העברתו ,וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות ,ודיני החוזים
 4.10אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או
ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא .המידע המוצג
הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים
המיוחדים של כל אדם או גוף .כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו  -עושה זאת
על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 .5שינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ,בכל עת מכל סיבה,
בלי כל הודעה מראש או בדיעבד ובלי כל אחריות מצידה.
 .6הוראות שימוש בשירותים
כל המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה,
6.1
קרא אותו ,הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל ,וכי
לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או
בעקיפין ,כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו  /או מי מבעליו ו/או מי
ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ,בכל הקשור לשימוש בשירותים.
המשתמש מתחייב שלא להעלות ,לשלוף ,לשדר ,להפיץ ,למכור ,להעתיק או
לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג'
כלשהו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר ,בלא קבלת הסכמתה
המפורשת של חברת “שערי ריבית בע"מ" ,מראש ובכתב ,ובכלל זה ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל מידע או חומר:
א .העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר ,כולו או
חלקו;
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ב .האסורים לפרסום או לשימוש ,הם בגדר איום ,פגיעה ,העלבה,
הוצאת דיבה ,השמצה ,הטרדה מינית ,גזענות ,פגיעה ברגשות ואמונות,
פורנוגרפיה או ביטוי אחר ,העלול לפגוע במאן דהוא;
ג .שהם בגדר דבר העלול לעודד ,לשדל ,להמריץ או לסייע לאחר לבצע
מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית כלשהי;
ד .העלולים להפר זכויות קניין של אחר ,כולל ,אך לא רק ,זכויות קניין
רוחני ,זכויות יוצרים ,פטנטים ,זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות
אחרת;
קניינית
ה .הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;
ו .הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של
החברה;
המשתמש מתחייב שלא להשתמש בקוד הסודי של אחר ושלא למסור
6.2
את הקוד הסודי שלו ,אלא למשתמש אשר החברה מסרה אישורה בכתב
למשתמש זה .המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי
בלבד ואינה ניתנת להעברה .כמו כן הוא מאשר ומתחייב כי לא יפרסם את
המידע המופיע באתר לאחרים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יפרסם
ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע ,בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין
שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל ,לא
יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו
לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא  .עוד מתחייב המשתמש ,שלא לאפשר
במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל  .על אף האמור
במידה והוסכם בכתב אחרת בין החברה לבין המשתמש יהא רשאי המשתמש
לפרסם את המידע בהתאם להרשאה שניתנה לו.
המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע וניסיון בתחומים ובתכנים המפורטים
6.3
באתר וכי ידוע לו כי השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי בתחומים
אלו.
החברה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחסום את ההרשאה
6.4
למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר ,או
כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת כפי שתקבע החברה.
 .7חיסיון
הנני מודע לכך ,כי תשדורות של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות ,וכי הנטל לשמירת
סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר ,ממנו ודרכו ,מוטל עלי בלעדית .החברה אינה
ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לסודיות המידע כאמור ולמשתמש לא תהיה כל טענה
כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה ובגין נזקים אשר יגרמו למשתמש או מי מטעמו ,ככל
ויגרמו ,כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.
 .8מדיניות הגנת הפרטיות
החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת ההרשמה לאתר או בעת
ההצטרפות ו/או השימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש,
על ידי התחקות אחר השימוש באתר )לרבות באמצעות  , (COOKIESללא צורך בקבלת
הסכמת המשתמש ,במקרים הבאים :
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לצורך שיפור השירותים ,המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים
8.1
מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמנויים.
8.2
על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים הנמכרים
על ידי החברה ו/או האתר.
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ,ובלבד
8.3
שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי ליצירת קשר עם
המשתמש במקרה הצורך .לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר .לצורך
מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל
דין.
האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם
8.4
להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א .האתר שומר
לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות ללא כל הודעה
מראש.
 .9אבטחת מידע
האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש .עם זאת ,ידוע
למשתמש כי האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני
חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים .לפיכך ,אתר שערי ריבית לא ישא
בכל אחריות ,ישירה או עקיפה ,במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש
והאתר הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים
ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר ו/או החברה  .ידוע למשתמש כי האתר אינו מתחייב
לרמת אבטחה מינימאלית והמשתמש לא יעלה כל טענה כנגד האתר ,החברה ומי מטעמם לפי
לא ננקטו צעדים מספקים לשם אבטחת המידע כאמור.
 .10סמכות שיפוט
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה
מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב .על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים
)תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א .1970-בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים
הניתנים על פי הוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי ,חד צדדי וללא
מתן כל התראה מראש ,את מתן השירותים שלפי הסכם זה ,בלי שינקטו נגדה צעדים ומבלי
שתהיינה למשתמש כל טענות בעניין זה.
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