
 

  "בשבילךתנאי שירות "הודעות 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו/או לחברות הבנות שלו (הבנק, וכל חברה, גורם או גוף הקשורים אליו או 
" או המשתמש/ת(" אותך כיםרמב ")הבנקאל פ.י.ב.י אחזקות בע"מ או חברות שבשליטתה) ייקראו להלן ("

   )., בהתאמה"שירותה"ו"Push-ההודעות "(בשבילך" הודעות "שבחרת להשתמש בשירות ") על את/ה"
ובו  שברשותך שעל גביו מותקנות אפליקצית הבנק הנייד למכשיר, לעתמעת  ,תישלחנה, השירותבמסגרת 

תוכל/י שירות הבאמצעות  .pushהודעות , בהתאמה) ,"האפליקציה"" מכשירך"( לקבל את השירות ביקשת
 אודות הבנקנוסף מידע לקבל למצוא בהם עניין,  /הסבור כי את/ה עשוי הבנקושירותים שאודות מוצרים להתעדכן 

עדכון אודות חשבונותיך המתנהלים בבנק ולצורך סיוע בניהול  על קבלת הודעות אישיותכן ו ,והאפליקציה
 קים שהזמנתמידע אודות הגעתם לסניף של כרטיס אשראי ופנקסי שיכגון  חשבונותיך עבורם ביקשת את השירות,

רשימת סוגי ההתראות העשויות להישלח במסגרת שירות ההודעות  ").האישיות ההודעות שירות" (להלן:
תישלחנה  Push-הודעות ה .לרבות שינוי, ביטול או הוספת סוגי התראות ,האישיות עשויה להתעדכן מעת לעת

באמצעות /ת האישיות הנמסרות למשתמשההודעות  -לבך לתשומתידי הבנק. -בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על
או דוא"ל)   SMSבאמצעים אחרים (כגון: /תאינן מהוות תחליף להתראות הנמסרות למשתמש Push-ה הודעות

 אודות המידע המפורט לעיל, ככל שתמסרנה.

 הסכם רישיון שימוש באפלקציה  באפליקציה הסכם רישיון שימושלו השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש להלן

" בתיבה המיועדת לכך בתחתית תנאי סימון "אנא קרא/י מסמכים אלו בעיון, ולאחר מכן אשר/י באמצעות 
מסכימ/ה לכל התנאים  ואת/הכי קראת והבנת את האמור בהם  /תבסימון התיבה היעודית הינך מאשר ,השימוש

 המפורטים בהם.

 אתרבכמו כן לנוחיותך ניתן למצוא  .ממסמך תנאי שירות זההעתק , בכל עת, לבקש מהבנק לקבל /תהינך רשאי
בשירותי מידע>הסכמים לעיון לקוחות>תנאי שירות "הודעות  המעודכן של תנאי השירותאת העותק  הבנק

 "תנאי שירות "הודעה בשבילך :בכתובת בשבילך"
עשויות לכלול מסרים  Push-, הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ההודעות בשבילך עם הצטרפותך לשירות

. 2008-, התשס"חא לחוק התקשורת (בזק ושידורים)30שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 
בכל , מסוג מסוים , כולן אוPush-ההודעות את את האפשרות לקבל או לעדכן הינך רשאי/ת לבטל לתשומת ליבך, 

 .שינוי ההגדרות במסך האפליקציה הרלוונטי עת, באמצעות

את מכשירך ולא תעביר/י רק באמצעות זה אישי בלבד. הנך מצהיר/ה כי תשתמש/י בשירות הוא השימוש בשירות 
לצדדים  מכשירךלפרטיותך במידה ותעביר/י את קיים חשש  -מכשירך לצדדים שלישיים כלשהם. לתשומת לבך

 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים.. , מבלי לבצע את הפעולות המפורטות להלןשלישיים כלשהם

ככל שאמצעים אלו ניתנים לשימוש לצורך שמירה על פרטיותך מומלץ להשתמש באמצעי נעילה נוספים למכשירך, 
 ., ככל שישנם, כגון קוד נעילה, מנגנון זיהוי פנים, ומנגנון זיהוי טביעות אצבעמכשירךב

, תיחסם גישתך לשירות ההודעות האישיות ולא בנקאות בתקשורתכן, בכל מקרה בו נחסמה גישתך לשירות -כמו
  זה.תוכל/י לחזור ולקבל הודעות אישיות לפני שתוסר החסימה לשירות 

 כיבוי באמצעות כןלעשות  /יוכלת, או לבטל קבלת הודעות בנושא ספציפי השירות את לבטל נ/תמעוניי הינךאם 
כיבוי לאחר  קצריבוצע תוך זמן  השירות. ביטול לבטלמעוניינ/ת האפשרות לקבל הודעות בנושא אותו את/ה 

 . עבור הנושא אותו בחרת לבטל למכשירך PUSH הודעותעוד  /יתקבל, ומרגע הביטול לא האפשרות

 .03-5130616מספר  לטלפון באופן מיידיהתקשר יש ל ךבמידה של אובדן או גניבת מכשיר

 מאחל לך בהצלחה בשימוש בשירות. הבנק
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