
  

  תנאי� כלליי� לרכישת מוצרי אבטחת מידע 

 מבוא ופרשנות .1
  .מה
לתי נפרד בחלק  י
מהוו) "הצעת המחיר": להל�(והצעת המחיר אשר ניתנה ללקוח  לתנאי
 כלליי
 אלוהמבוא  .1.1
 . תהא לה
 המשמעות הנתונה לה
 בהצעת המחיר, מילי
 וביטויי
 שלא הוגדרו בתנאי
 כלליי
 אלו .1.2

 של תנאי
 כלליי
 אלוולא ישמשו לפרשנות תוכנ, דו א! ורק לנוחיות הצדדי
כותרות הסעיפי
 נוע .1.3. 

1.4. 
בהצעת יהא האמור בהסכ
 גופו עדי$ על האמור  ,הצעת המחירגופו לבי�  זה במקרה של סתירה או אי התאמה בי� הסכ
 .המחיר

 אישורי� .2
או השירותי
 /ו) "הציוד המוזמ�": להל�( לרבות א! לא רק התוכנה, המפורט בהצעת המחירהמוזמ�  הציודאספקת  .2.1


 .בזק בינלאומיהמחלקה הפיננסית של הינה בכפו$ לאישורה של , המפורטי
 ש

השירותי
 המפורטי
 או /ו הציוד המוזמ�אישור ההזמנה המוזכר לעיל מחייב את בזק בינלאומי לספק ולהתקי� רק את  .2.2
 . בהצעת המחיר

 התקנהאספקה ו .3
 : יחולו התנאי
 המפורטי
 להל�, בזק בינלאומי תתקי� עבור הלקוח את הציוד המוזמ�כי , במידה ובהצעת המחיר מצוי� .3.1

, שבת, כאשר לא יכללו ימי חג, יחושבו א! ורק ימי עבודה בפועל, המצוי� בהצעת המחיר ההתקנהלעניי� מועד  .3.1.1
  ;זק בינלאומי או כל מועד רשמי אחרחופשה מרוכזת בב

או גורמי
 אשר אינ
 בשליטת בזק /עקב נסיבות ו, יידחהההתקנה ועד כי ייתכ� ומ, הלקוח מודע ומסכי
 לכ! .3.1.2
למע� ; שריפות והגבלות יבוא, מלחמה, גיוס, לרבות א! לא רק שביתות, או עקב נסיבות של כח עליו�/בינלאומי ו

ההתקנה או עיכוב מועד /כי הלקוח לא יהא רשאי לבטל את ההזמנה בעקבות דחיית ו, הסר ספק מובהר בזאת
  ;ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, ורט לעיל בסעי$ זהכמפ

על מנת , כי בזק בינלאומי תנקוט בכל המאמצי
 הסבירי
, לעיל מובהר בזאת 3.1.2 בהמש! לאמור בסעי$  .3.1.3
ינלאומי לא תשא בכל אול
 מובהר כי בזק ב, ההתקנהתבוצע בפועל במועד קרוב ככל הנית� למועד שההתקנה 

או עיכוב /או כתוצאה מדחייה ו/בעקבות ו, מי מטעמולאו /אשר ייגרמו ללקוח ו, הוצאה או הפסד, אחריות לכל נזק
  ;ההתקנהבמועד 

3.1.4.  
התקנת ציוד הקצה והרשת מוסכ
 כי , לתנאי
 כלליי
 אלו 3.1.3 )ו 3.1.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפי
 
או /המסופק על ידי בזק בינלאומי במסגרת ההזמנה ו המוזמ� ציודלהמקומית המשמשת את הלקוח והתאמת

 ;הינ
 באחריות הלקוח, קת השירותי
המשמש לאספ
, המסופק מוצראו את הרשת המקומית ל/והתאי
 את ציוד הקצה או /התקי� ולא , או מי מטעמו/במידה והלקוח ו .3.1.5

 הציודייראו כאילו  א!, כי האתר מוכ� להתקנה, ללקוח ידחה מועד ההתקנה בהתא
 עד אשר תאשר בזק בינלאומי
  ;המוזמ� הותק� במועד והלקוח יחוייב לעמוד בתנאי התשלו
 כפי שסוכמו בהצעת המחיר

אשר , הוצאה או הפסד, מובהר כי בזק בינלאומי לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לעיל 3.1.5  בהמש! לאמור בסעי$ .3.1.6
כתוצאה מדחיית מועד ההתקנה והלקוח לא יהא רשאי לבטל את ההזמנה ולא , או למי מטעמו/ייגרמו ללקוח ו

  ;יהיה זכאי לכל פיצוי
בעקבות אי הכנת , בגי� הוצאות אשר נגרמו לה, יב את המזמי�תהא בזק בינלאומי רשאית לחי, בנוס$ לאמור לעיל .3.1.7

 .בהתא
 למחירו� בזק בינלאומי באותה עת, אתר הלקוח להתקנה במועד ההתקנה

על הלקוח תחול , כי במידה ולא צוי� בהצעת המחיר כי ההתקנה תבוצע על ידי בזק בינלאומי, למע� הסר ספק מובהר בזאת .3.2
, או מי מטעמו/להתקנת הציוד המוזמ� ובזק בינלאומי לא תשא בכל אחריות כלפי הלקוח ובכל הקשור , האחריות הבלעדית

בכפו$ לשינויי
  ,יחול ג
 לגבי מועד אספקת הציוד המוזמ� 3.1.3 )3.1.1 כי האמור בסעיפי
 , כ� מובהר .בקשר לכ!

 . המתחייבי

או השירותי
 /לא נית� יהיה לבטל את הזמנת הציוד המוזמ� ו , מובהר בזאת כי לאחר חתימת הלקוח על הצעת המחיר .3.3
 .והלקוח יחויב בתשלו
 מלוא התמורה המפורטת בהצעת המחיר

 התמורה ותשלומי� .4
 .פס תשלו
 ותנאי
 כלליי
 של בזק בינלאומייתבצעו בהתא
 למפורט בהצעת המחיר ובטו, התשלומי
 בגי� התמורה .4.1
4.2. 
או השירותי
 /ו הציודעל , ההיטלי
 וכל יתר תשלומי החובה החלי
 בהתא
 להוראות הדי�, התמורה כפופה לשעורי המיסי


 . הכל החל מיו
 ההזמנה ועד גמר תשלו
 מלוא התמורה בפועל, המוזמני

מ עקב "לרבות הפרשי מע, או תשלומי החובה המוזכרי
 לעיל/
 ואו בהיטלי/כל הפרש הנובע כתוצאה משינוי במיסי
 ו .4.3
 .כנגד חשבונית מס בהתא
, י המזמי� מיד לכשיידרש לכ! על ידי בזק בינלאומי"ישול
 ע, שינויי
 אלו

המוזמ� רכושה הבלעדי של בזק הציוד יישאר , המוזמ� הציודכי עד לתשלו
 בפועל של מלוא התמורה בגי� , מוסכ
 במפורש .4.4
 .או להעבירו לצד שלישי כלשהו/או למשכנו ו/או לשעבדו ו/לאומי ובבעלותה המלאה ולמזמי� לא תהיה כל זכות להעתיקו ובינ

 או במידה והלקוח רכש שירותי
 נוספי
 מבזק/על ידי הלקוח בתשלומי
 ו תשול
בגי� הציוד המוזמ� במידה והתמורה  .4.5
 : כדלקמ�, יחולו ההוראות הבאות ,בינלאומי

או (י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "כפי שמתפרס
 מעת לעת ע, המחירי
 לצרכ�תהא צמודה למדד התמורה  .4.5.1
ועד למדד אשר יתפרס
 לאחרונה לפני ביצוע תשלו
 החל במועד ההזמנה , )"המדד": להל�) (כל גו$ אחר שיחליפה

  ;פי תנאי
 כלליי
 אלו)על בפועל
יהיה צמוד למדד  ,אשר לא ישול
 במועד ,תנאי
 כלליי
 אלו או/הצעת המחיר ועל פי  הלקוחמחויב  כל תשלו
 בו .4.5.2

וזאת החל מהמועד אשר נקבע לתשלומו ועד ליו
 ביצוע , ריבית החשב הכלליוישא ריבית פיגורי
 בשיעור 
מכח תנאי
 , או סעד העומדי
 לבזק בינלאומי/האמור בסעי$ זה אינו בא לגרוע מכל זכות ו; התשלו
 בפועל
 .הדי�או /כלליי
 אלו ו

5. �  השימוש בציוד המוזמ
 :לכל האמור להל�בכפו$ בהתא
 והינו  ,או שדרוגי תוכנה/לרבות א! לא רק עדכוני ו, השימוש בציוד המוזמ� .5.1

, ד המוזמ�המשמשי
 לצור! אספקת הציו, או החומרה/תנאי השימוש והמדיניות שנקבעו על ידי יצרני התוכנה ו .5.1.1
 וג
; )"מדיניות היצר�": להל�( בהצעת המחיר  הניתני
 לעיו� בכתובת אתר היצר� המצוינת

 וג
 ;)"אחריות היצר�": להל�( לעיו� בכתובת אתר היצר� המצוינת בהצעת המחיר הניתנת, אחריות היצר� .5.1.2



 ג
ו ;)"הרישיו�": להל�(הנית� לעיו� במהל! התקנת התוכנה  ,)ככל ומדובר בתוכנה(רישיו� התוכנה הרלוונטי  .5.1.3
5.1.4. 
 .)ככל שמצורפי
(המוזמ� המצורפי
 לציוד  המסמכי

 )."תנאי היצר�": הכל ביחד להל�(   

 . בתנאי היצר�, על ידי היצר�, כי הציוד המוזמ� מוגבל למספר המחשבי
 המוגדר, הלקוח מודע ומסכי
 לכ! .5.2
ת של או נזק למידע וכ� באחריותו הבלעדי/על מנת למנוע אובד� ו, לבצע גיבויי
 באופ� שוט$, באחריותו הבלעדית של הלקוח .5.3

 שירותאת ש ולחד שוטפי
 גרסאותאו שדרוגי /ולש
 ביצוע עדכוני , דכוני
 של היצר�לפנות באופ� יזו
 למערכת הע, הלקוח

 .או מי מטעמה/כלפי בזק בינלאומי ו, ולא תהא לו כל טענה בקשר לכ!, מעת לעת העדכוני
או העדכוני
 השוטפי
 /או שדרוגי הגרסאות ו/וכי עדכוני , כי הובא לידיעתו וכי הוא מסכי
 לכ!, מצהיר בזאתהלקוח 

  .   לרבות א! לא רק בכל הקשור לחידוש שירות העדכוני
, יסופקו על ידי היצר� וכי לבזק בינלאומי אי� כל אחריות בקשר לכ!
, רקא! לא לרבות  ,במידע שיעמיד לרשותה, י
לצור! אספקת השירות, הלקוח מתיר בזאת לבזק בינלאומי לעשות כל שימוש .5.4

 .שמות משתמש וכל מידע אחר, בסיסמאות גישה

, נזק, טענה, דרישה, תביעהבגי� כל , מיד ע
 דרישתה הראשונה, התולשפות ולפצות אלהג� על בזק בינלאומי והלקוח מתחייב  .5.5
אי לתנשלא בהתא
  בציוד המוזמ�או /משימוש הלקוח בשירות ו או כתוצאה/בקשר ע
 ו, או הפסד אשר ייגרמו לה/הוצאה ו
 .  תנאי הרישיו�או /אחריות היצר� ואו /היצר� ו מדיניותלרבות , היצר�

6. �  תנאי� נוספי� החלי� על הציוד המוזמ
בהתא
 לציוד , על הציוד המוזמ� התנאי
 הבאי
 יחולו בנוס$, 
 אלוכי בנוס$ לכל האמור בתנאי
 כלליי, הלקוח מודע ומסכי
 לכ!

 :המוזמ� המצוי� בהצעת המחיר

 : ספא� שירות אנטי .6.1
 ). ספא
(השירות אינו מבטיח איתור כל דברי הדואר המסווגי
 כדואר זבל  .6.1.1

  : שירות אנטי וירוס .6.2
, העשויי
 להגיע ללקוח, או התקפות מסוג אחר/או הקבצי
 המזיקי
 ו/השירות אינו מבטיח איתור כל הוירוסי
 ו .6.2.1

 .של כל סוגי האפליקציות המבוקשות או איתור�

 : חסימת אתרי� לצפייה .6.3
או ברשימות /שירות אינו מבטיח איתור וחסימת הגישה לכל האתרי
 המנויי
 ברשימה הקבועה לשירות וה .6.3.1

 ;)Black Listאו /ו white List(שהוגדרו על ידי הלקוח 
שנמצאו עוני
 למאפייני
 , השירות מבצע חסימה לגישת המשתמש לאתרי
 המנויי
 במאגר המידע של השירות .6.3.2

 . או שהוגדרו על ידי הלקוח כחסומות לגישה בלבד/הנבחני
 על ידי השירות ו

 :שירותי ער# מוס" נוספי� .6.4
ידי היצר� ובהתא
 על  א! ורק מובהר כי שירותי
 אלו מסופקי
 בפועל, ככל ששירותי
 אלו הוזמנו על ידי הלקוח .6.4.1

 .למדיניות היצר� ובזק בינלאומי לא תשא בכל אחריות בקשר לכ!

  ל ידי בזק בינלאומיהמסופקי� ע וניהולשירותי תמיכה  .7
 ,)ככל שמצוי� בהצעת המחיר( בהתא
 לתכנית אשר רכש הלקוח וניהול ללקוח שירותי תמיכהתספק או מי מטעמה /ואומי בזק בינל
 : )"שירותי תמיכה": להל�( כדלקמ�

 : שירותי תמיכה על בסיס תשלו� חודשי קבוע .7.1
כפי , ת שונות הקשורות בציוד המוזמ� בלבדאו הגדרו/בזק בינלאומי תספק ללקוח תמיכה בתקלות שוטפות ו .7.1.1

 ;שיקבע על ידי נציג מוסמ! מטע
 בזק בינלאומי

 ;ניתוח לוגי
 וכדומה, או שירותי ניטור/שירותי
 אילו אינ
 כוללי
 ביצוע שדרוגי גרסאות ו .7.1.2
 : התמיכה תסופק בהתא
 לחבילות התמיכה הבאות .7.1.3
 תמיכה טלפונית בלבד .7.1.4

 ;שבועימי
 ב 7, שעות ביממה 24תסופק  .7.1.4.1
 ;חבילת תמיכה זו מחייבת מת� אפשרות גישה מרחוק .7.1.4.2

או פעולת תמיכה אשר אינה ניתנת לביצוע מרחוק אינה כלולה במסגרת חבילה זו ומחייבת /כל תקלה ו .7.1.4.3
 .תשלו
 נפרד

 :שעות העבודהמהל! טכנאי באתר הלקוח בביקור תמיכה טלפונית הכוללת  .7.1.5
 ;'ה) אבימי
  17)8י הטכנאי יסופקו בי� השעות שירות .7.1.5.1

 ;)למעט יו
 כיפור( ימי
 בשבוע 7, שעות ביממה 24תמיכה טלפונית תסופק  .7.1.5.2
כפי שיקבע על פי שיקול דעתה של , שירותי התמיכה יסופקו באמצעות תמיכה טלפונית ובמקרה הצור! .7.1.5.3

 ;יכללו הגעת טכנאי לאתר הלקוח, יבזק בינלאומ

 ,המוזמ� עצמו וצאה מתקלה בציודבמקרה והגיע טכנאי לאתר הלקוח וקבע כי התקלה נגרמה לא כת .7.1.5.4
 .בזק בינלאומיטכנאי על פי מחירו�  עבודתיחויב הלקוח בעלות 

 24X7תמיכה טלפונית הכוללת טכנאי באתר הלקוח  .7.1.6
 ;)למעט יו
 כיפור( ימי
 בשבוע 7, שעות ביממה 24שירותי הטכנאי יסופקו  .7.1.6.1

 ;)יפורלמעט יו
 כ( ימי
 בשבוע 7, שעות ביממה 24תמיכה טלפונית תסופק  .7.1.6.2
כפי שיקבע על פי שיקול דעתה של , שירותי התמיכה יסופקו באמצעות תמיכה טלפונית ובמקרה הצור! .7.1.6.3

 ;יכללו הגעת טכנאי לאתר הלקוח, יבזק בינלאומ
יחויב , המוזמ� במקרה והגיע טכנאי לאתר הלקוח וקבע כי התקלה נגרמה לא כתוצאה מתקלה בציוד .7.1.6.4

 . בזק בינלאומיו� טכנאי על פי מחירעבודת הלקוח בעלות 

בהתא
 לדרישותיה של , לרבות לציוד המוזמ�, באחריות הלקוח לספק לבזק בינלאומי גישה מרחוק למערכות שלו .7.1.7
  . במידה ולא סיפק גישה מרחוק כאמור לעיל, ולא תהא לו כל טענה כלפי בזק בינלאומי בזק בינלאומי

 :בנק שעות .7.2
עבור  יסופקובו שירותי התמיכה בכל מקרה , או מי מטעמו/ו וחבזק בינלאומי לא תשא באחריות כלשהי כלפי הלק .7.2.1

 
במידה ויסופקו ללקוח או /ו או ע
 השירותי
 נשוא הסכ
 זה/הציוד המוזמ� ו אשר אינ
 נמני
 ע
מוצרי

 ;במסגרת בנק השעות ,שירותי ייעו. כלשה

 ;ידי טכנאי באתר הלקוח או על/או תמיכה טלפונית ו/שירותי התמיכה יסופקו בתצורה של שליטה מרחוק ו .7.2.2
והלקוח לא  משנת שירות אחת לשנייה, אשר לא נוצלו על ידי הלקוח, לא תתאפשר צבירה של שעות קריאת שירות .7.2.3

 ;בגי� שעות אשר לא נוצלו על ידו בפועל, או לזיכוי/יהא זכאי להחזר כספי ו



בהתא
 לדרישותיה של , ד המוזמ�לרבות לציו, באחריות הלקוח לספק לבזק בינלאומי גישה מרחוק למערכות שלו .7.2.4
  ;בזק בינלאומי

 ;)למעט יו
 כיפור(ימי
 בשבוע  7, שעות ביממה 24תמיכה טלפונית תסופק ללקוח  .7.2.5
 ;בכפו$ לאמור להל�, לצור! תקלה אשר אינה נפתרת מרחוק, טכנאי ישלח לאתר הלקוח .7.2.6
, )כהגדרת מונח זה להל�(ות עבודה שע 8תו! , ישלח טכנאי לאתר הלקוח, )כהגדרת מונח זה להל�(בתקלה משביתה  .7.2.7

 ;מרגע קבלת הקריאה במוקד

 .ישלח טכנאי לאתר הלקוח ביו
 העסקי
 הבא, בתקלה שאינה משביתה .7.2.8
או /המשביתה את פעולת הציוד המוזמ� ותקלה  :להל�תהא המשמעות " תקלה משביתה"למונח , לעניי� הסכ
 זה
  .18:00)08:00שעות ', ה)ימי
 א: להל�תהא המשמעות , "שעות עבודה"ולמונח חלק ניכר ממנו 

 בהתא
 למצוי� בסעי$פעילות של מרכז התמיכה הטלפונית שלא במסגרת שעות ה, פנייה למוקד של בזק בינלאומי .7.2.9

 :תתומחר באופ� הבא, להל� 7.3.2 
 ;150%תחויב בעלות שעה של  24:00 – 18:00בי� השעות ' ה –' פנייה שתתבצע בימי
 א
 ;200% תחויב בעלות שעה של 8:00 – 24:00בי� השעות ' ה –' פנייה שתתבצע בימי
 א
 .200%עד יו
 החול הראשו� שאחרי תחויב בעלות של  – 13:00אחרי השעה , וערבי חג' פנייה שתתבצע בימי ו

תחושב כחצי שעת , לגבולות הקו הירוק לא כולל אזורי
 מעבר, שבי� גדרה לחדרהנסיעה לאתר הלקוח באזור 
  . עבודה

, )בדרו
 וצפת בצפו� עד לגבול דימונה( או דרומית לאזור שבי� גדרה לחדרה/נסיעה לאתר הממוק
 צפונית ו
  .תחושב כשעת עבודה

  . או דרומית לדימונה תחושב בהתא
 לשעות הנסיעה בפועל/נסיעה לאתר הממוק
 צפונית לצפת ו
 המסופקי� על ידי בזק בינלאומי ותי התמיכהתנאי� כלליי� לשיר .7.3

או על /לא תינת� אחריות על החומרה ו, מובהר כי במסגרת שירותי התמיכה המסופקי
 על ידי בזק בינלאומי .7.3.1
 . התוכנה

בזק של מוקד השירות  באמצעות תבצעתאו שירותי הניהול /פנייה של הלקוח במסגרת שירותי התמיכה ו .7.3.2
, 13:00)08:00בי� השעות , וערבי חג' ובימי
 ו 18:00)08:00במהל! השעות ' ה)א הפעיל בי� הימי
 ,בינלאומי

  ;כל  פניה  תעוג� בקריאת שירות; 100)555)700)1 :בטלפו� מספר

או מי מטעמה בהתא
 /על ידי בזק בינלאומי ו יתבצע, תוכנהמדיו
 האו החלפת /או החלפת חומרה ו/תיקו� ו .7.3.3
כי שירותי התמיכה אינ
 , מובהר; ירותי התמיכה אשר נרכשה על ידי הלקוחובהתא
 לתוכנית ש לאחריות היצר�

 ;אלא א
 ציו� אחרת בהצעת המחיר, כוללי
 אספקת חומרה חלופית
 ;או החומרה אשר בשימוש הלקוח/ת הרישוי ולשירותי התמיכה יסופקו על ידי בזק בינלאומי בכפו$ למגב .7.3.4
על מנת לשמור על , החומרה את או/או יעדכ� את גרסאות התוכנה ו/ולא ישדרג וכי במידה , הלקוח מודע לכ! .7.3.5

ייתכ� ובזק בינלאומי לא תוכל לספק לו שירותי , הפעילות התקינה של הציוד המוזמ� ובהתא
 לדרישות היצר�
 .ולא תהא לו כל טענה כלפי בזק בינלאומי בקשר לכ! תמיכה

  יצר�ותמיכת אחריות  .8
היצר� ובכפו$ להמש! פעילותו העסקית השוטפת והתקינה של ואחריות קו בהתא
 ובכפו$ להוראות שירותי התמיכה יסופ .8.1

  . היצר�
שירותי תמיכת יצר� בהתא
 ובכפו$ לתנאי , או מי מטעמה ללקוח/תספק בזק בינלאומי ו, בכפו$ לרכישת שירותי תמיכת יצר� .8.2

 . ת בהצעת המחירכפי שה
 מצויני
 באתר היצר� אשר כתובתו מפורט, תמיכת היצר�

או /לרבות א! לא רק החומרה ו, או ברכיביו/או התמיכה במוצר המוזמ� ו/במקרה בו יוחלט על ידי היצר� על הפסקת הייצור ו .8.3
בזק בינלאומי . או התמיכה בה
 על ידי בזק בינלאומי/תופסק אספקת הרכיבי
 ו, ")הפסקת תמיכת היצר�: "להל�(התוכנה 

, על הפסקת תמיכת היצר� בסמו! למועד קבלת הודעת היצר� על כ! רי
 להודיע ללקוחרב המאמצי
 הסביתבצע את מ
בכפו$ להימצאות
 במלאי , או תמיכה ברכיבי
 הכלולי
 בהודעת היצר� על הפסקת תמיכת היצר�/ולהוסי$ ולספק רכיבי
 ו

  .או להיתכנות אספקת התמיכה על ידי בזק בינלאומי/ו
אפילו ככל והוקטנה תכולת , ה בהפסקת תמיכת היצר� כדי לבטל או להפסיק הסכ
 זהכי לא יהי, למע� הסר ספק מובהר .8.4

כי במידה ותודיע בזק בינלאומי ללקוח , מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר. שירותי התמיכה המסופקי
 על ידי בזק בינלאומי
הכלולי
 בהודעת היצר� כאמור  או לתמו! ברכיבי
/כי עקב הפסקת תמיכת היצר� אי� ביכולתה להמשי! ולספק ו, בכתב
על מנת לספק ללקוח רכיבי
 חליפיי
 ותמיכה ברכיבי
 חליפיי
 , תבצע בזק בינלאומי את מרב המאמצי
 הסבירי
, לעיל
 .  בכפו$ להימצאות
 במלאי, אלו

8.5. 
פסקת תמיכת לרבות ה, או ברכיביו/ו בציוד המוזמ�או תמיכת היצר� /כי פעילותו של היצר� ו, הלקוח מודע לכ! ומסכי
הוצאה או הפסד , בגי� כל נזק, אינ
 בשליטתה של בזק בינלאומי ובזק בינלאומי לא תשא בכל אחריות כלפי הלקוח, היצר�

 . של היצר�, או מהפסקת פעילותו העסקית השוטפת והתקינה/כתוצאה מהפסקת תמיכת היצר� ו, אשר ייגרמו לו
לרבות עקב , או בזדו�/נגר
 לציוד המוזמ� נזק עקב פעולה מכוונת וכי , יתיתגלה על ידי בדיקה טכנשמובהר בזאת כי במקרה  .8.6

אחריות לרבות , ושירותי התמיכהתיידע בזק בינלאומי את הלקוח על כ! , שימוש בציוד המוזמ� שלא בהתא
 להוראות היצר�
 . או יסופקו/ו וחוללא י, היצר�

  תקופת ההסכ� .9
בכפו$  ,או התקנת הציוד המוזמ�/ויפקע במועד אספקת ו ל הצעת המחירביו
 חתימת הלקוח עהסכ
 זה ייכנס לתוקפו  .9.1

 .בגי� הציוד המוזמ�לבזק בינלאומי לתשלו
 מלוא התמורה 

הצעת אשר בהתא
 להסכ
 זה ייכנס לתוקפו כאמור לעיל ויימש! עד לתו
 התקופה , במידה והלקוח הזמי� שירותי תמיכה .9.2
 ). "תקופת ההתקשרות הראשונית": להל�(ותי התמיכה יסופקו ללקוח שיר במהלכה כי, מצוי� המחיר

לעיל ויימש!  9.2 בסעי$  הסכ
 זה ייכנס לתוקפו כאמור, מובהר כי במידה ורכש הלקוח שירותי תמיכה במודל של בנק שעות .9.3

 ) ii( או/ו ;כי במהלכה יסופקו ללקוח שירותי התמיכה, י�תו
 התקופה אשר בהתא
 להצעת המחיר מצו )i: (עד למוקד
 מבי�
 . ניצול מלוא השעות המצוינות בבנק השעות

כל אחת ) 1( חודש אחד תנות בונוספ ותלתקופ, הסכ
 זהאוטומטי יואר! באופ� , תו
 תקופת ההתקשרות הראשונית
 ע .9.4
לפני  יו
 )30(שלושי
 לפחות  ,בכתבבהודעה ו ודיע למשנההדדי
 אלא א
 מי מהצ, ")תקופת ההתקשרות המוארכת: "להל�(

ובמקרה כאמור לסיי
 את ההסכ
 ל רצונו ע, תו
 תקופת ההתקשרות הראשונית או לפני תו
 תקופת ההתקשרות המוארכת
 
למע� הסר ספק  .בהתא
, בתו
 תקופת ההתקשרות הראשונית או בתו
 תקופת ההתקשרות המוארכתהסכ
 היסתיי

 . שירותי תמיכה המסופקי
 במודל של בנק שעותגבי לעיל בסעי$ זה לא יחול ל מובהר בזאת כי האמור

 . ההתקשרות המוארכת הסכ
 יחולו בהתאמה על תקופתההוראות כי , למע� הסר ספק מובהר .9.5
להביא הסכ
 זה לידי  תרשאיהא בזק בינלאומי ת, על פי הסכ
 זה ועל פי כל די�בזק בינלאומי של  המבלי לגרוע מזכויותי .9.6

   ;בקרות אחד מ� המקרי
 המפורטי
 להל� ,באופ� מיידיו הבלעדי בהתא
 לשיקול דעתה, יו
ס



בזק על ידי בתו! פרק הזמ� בו נדרש  ,את ההפרה �ולא תיק זה הסכ
בו הפר הלקוח את הוראות בכל מקרה  .9.6.1
  ;ימי
 30)שלא יפחת מ, לעשות כ�בינלאומי 

או שמונה לו , או הוצא נגדו צו כינוס נכסי
, על פירוק מרצו�או שהוא קיבל החלטה , הלקוח נגדכהוצא צו פירוק  .9.6.2
להסדר נושי
  עלהגי הלקוחאו הציע , או מונה לו מפרק או מפרק זמני, כונס נכסי
 זמני או קבוע לרכושו העיקרי

 ;ת
ימי
 ממועד הוצא 30לא בוטלו בתו! , לפי העניי�, מינוי או הצעה כאמור, החלטה, ל במקרה שצווהכ ;ע
 נושיו

מהלקוח באופ� המונע או עלול למנוע , או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש, כולו או מקצתו, והוטל עיקול על רכוש .9.6.3
 ;ממועד נקיטת
 ,ימי
 45ולא בוטלו בתו! , לקיי
 את התחייבויותיו נשוא הסכ
 זה

) ככל שישנה(התחייבות לבזק בינלאומי לקבלת שירותי תמיכה במהל! תקופת  או מי מטעמו פנה/ובמידה והלקוח  .9.6.4
מראש ) 15(פנתה אל הלקוח בכתב חמישה עשר ובזק בינלאומי , במידה העולה על הסביר והמקובל בתחו
 ובלבד

 ; והלקוח לא הפחית את כמות הפניות שלו לרמה הסבירה והמקובלת בתחו
 במהל! תקופה זו
תהא רשאית , ה על הסביר והמקובל בתחו
פנתה בזק בינלאומי אל הלקוח בעבר והלקוח המשי! לפנות באופ� העול

  . ללא מת� הודעה מראש כאמור לעיל, בזק בינלאומי להביא הסכ
 זה לידי סיו
 באופ� מידי
מובהר כי אי� באמור בסעי$ זה כדי לגרוע מהתחייבות הלקוח לתשלו
 מלוא התמורה בגי� הציוד המוזמ� אשר 

 .סופק לו

   

יחויב , לעיל 9.6.3 ) 9.6.1 בהמש! לאמור בסעי$ בזק בינלאומי ה לידי סיו
 על ידי כי במידה והובא הסכ
 ז, מובהר בזאת .9.7
רה אשר בתוספת התמו, בגובה ס! התמורה ליתרת תקופת ההתקשרות הראשונית או תקופת ההתקשרות המוארכתהלקוח 

טר
 שולמה על ידי הלקוח בגי� השירותי
 שסופקו ללקוח עד למועד סיו
 ההתקשרות האמור לעיל ובתוספת יתרת התמורה 
 .במסגרת הסכ
 זה, )במידה ורכש(בזק מבינלאומי עבור ציוד אשר רכש הלקוח 

על ידי אי תשלו
  י
 כלליי
 אלוהוראות תנאכי במידה והפר הלקוח את , למע� הסר ספק מובהרמבלי לגרוע מהאמור לעיל ו .9.8
תנאי
 כלליי
 פי )עלשירותי התמיכה ית אספקת או השהי/הזכות לאי מת� ולבזק בינלאומי ת בזאת ימוקנ, התמורה במועד

התמורה לבזק מלוא ומבלי לגרוע מהתחייבויות הלקוח לתשלו
  מהלקוחשלא שולמה התמורה עד לקבלת , אלו וזאת
 .בינלאומי במועד

 . ג
 לאחר סיו
 ההסכ
, יכו לחול בכפו$ לשינויי
 המתחייבי
ימש 11 )10  )ו 8 , 6 ) 4  סעיפי
הוראות ה .9.9
להחלי$ ולשנות את השירותי
 , כי בזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, על א$ כל האמור לעיל מובהר בזאת .9.10


או /ו של הציוד המוזמ� תבמקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליו. יו
 מראש ללקוח 30בהודעה בכתב , המסופקי
 
  .יו
 מראש )30(שלושי
 בהודעה בכתב של , ביטול ההתקשרותליוכל הלקוח להודיע על רצונו  ,במידה ניכרתהשירותי

  אחריות לנזקי� .10
או חומרה הקשורה לשירותי
 /והשירותי
 נשוא הסכ
 זה וכל תוכנה ו הציוד המוזמ�כי , הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו .10.1

 ). As Available )ו As Is(במצב
 כפי שה
 וכפי שזמיני
  מסופקי
, לציוד המוזמ�או /ו

בדבר , בי� היתר, מפורשת או משתמעת, בזק בינלאומי מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא .10.2
בכל  בזק בינלאומי אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא. למטרה ספציפית הציוד המוזמ� והתאמתואו בקשר ע
 מסחריות /ו

נשוא או הציוד המוזמ� /וכי השירותי
 , והיא אינה מתחייבת ריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרי
לרבות באח, אחריות שהיא
או שה
 יהיו /בתיאו
 ע
 תוכנות אחרות של הלקוח ו, בזמ�, הסכ
 זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה

 . פגמי
 וטעויות, מאובטחי
 וללא שגיאות

החומרה והתוכנה בכלל ובאבטחת המידע , כי עקב ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה בתחו
 המחשבי
, מודע לכ!וח הלק .10.3
, בזק בינלאומי; מפגעי אבטחת מידע עתידיי
ל יספק מענהלהתחייב כי הציוד המוזמ� אי� באפשרות בזק בינלאומי , בפרט

כי  א! עדיי� יתכ�, להתעדכ� בתחו
 זההיא עושה מאמצי
 על מנת כי , מצהירה הציוד המוזמ� ויצר� הציוד המוזמ�באמצעות 
או לצד שלישי /והלקוח פוטר בזאת את בזק בינלאומי מאחריות לכל נזק העשוי להיגר
 לו ו דיבמאמצי
 אלו לא יהא 
 .כתוצאה מהאמור לעיל, כלשהו

הלקוח יהיה האחראי הבלעדי . ת של הלקוחנשוא הסכ
 זה נעשה על אחריותו הבלעדיהמוזמ� או בציוד /השימוש בשירותי
 ו .10.4
 .המוזמ� או בציוד/או בקשר ע
 השימוש בשירותי
 ו/כפועל יוצא ו, לכל נזק שיגר
 לו כתוצאה

לא ישאו בכל אחריות , או כל מי מטעמה/כי בזק בינלאומי ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמע� הסר כל ספק מובהר בזאת .10.5
י
 או פיצויי
 אקראי, ספציפיי
, תוצאתיי
, מיוחדי
, לרבות לנזקי
 נלווי
, או עקי$/ו ישיר, הוצאה או נזק, שהיא להפסד

 
הפסקות והפרעות , הפסד רווחי
, פיצויי
 בגי� הפסד עבודה ועסקי
, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ובכלל זה(עונשיי
 :ב או קשורי
/מטעמו ואשר נובעי
 ו או למי/אשר נגרמו ללקוח ו, )פגיעה במוניטי�, או איבוד מידע/והפסד , עבודה

 ;לעיל 5.1 לרבות א! לא רק שימוש שלא בהתא
 להוראות סעי$ , או אי יכולת השימוש בציוד המוזמ�/השימוש ו .10.5.1
 ;ציוד המוזמ�או העדר אספקה של שירותי תמיכה ל/אספקה ו .10.5.2
 ;או עדכוני תוכנה/וגי ושדראו העדר אספקה של /אספקה ו .10.5.3
 ;הפסקת תמיכת יצר� .10.5.4

 ;לעיל 6 תנאי
 הנוספי
 המצויני
 בסעי$ ה .10.5.5

 ;לעיל 10.3 $ סעי .10.5.6
 .הנ� תחת אחריותו של הלקוח, פעולות אשר בהתא
 לתנאי
 כלליי
 אלו .10.5.7

חוזית (מכל עילה שהיא , והתרופה היחידה העומדת ללקוח ית של בזק בינלאומי לתשלו
 נזקי
ה אחריותה הבלעדבכל מקר .10.6

 החודשי
 12מס! התמורה אשר שולמה לבזק בינלאומי בפועל במהל!  i (50%(הנמו! מבי�  סכו
הלא תעלה על , )או נזיקית

 . $5,000 הס! של) ii(או  ;למועד הדרישה דמושק

הינו תנאי , לעיל 5.5 ובסעי$  בסעי$ זה כאמור, וחובתו לשיפוי בזק בינלאומי ר מאחריותוכי הפט, כי ידוע לו, ירהלקוח מצה .10.7
 .להתקשרות זויסודי 

בקשר ע
 שירותי
 , עמהאו מי מט/או כנגד בזק בינלאומי ו/או תביעה כלפי ו/או דרישה ו/הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו .10.8
  .פי הסכ
 זה)או עבודות שאינ
 כלולי
 במסגרת התחייבויותיה של בזק בינלאומי על/ו

  שונות .11
א! מבלי לית� תוק$  ,על פי הדי� הנוהג בישראל ,יפו)אביב) ידו� א! ורק בבתי המשפט של העיר תל כל עניי� הנובע מהסכ
 זה .11.1

  . ומבלי להחיל את כללי ברירת הדי� שבו
וא
 יהא סיוע כאמור כרו! בהוצאה ; בביצוע החיובי
 על פי הסכ
 זה ,סכ
 זה מתחייב לסייע באופ� סביר לצד שכנגדצד לה .11.2

 .ישא בהוצאה כאמור הצד המבקש סיוע, כספית
לבזק למעט החובה לתשלו
 התמורה ( בשל נסיבות כח עליו� ,צדדי
 לא יישאו באחריות בגי� אי עמידה בהתחייבות
ה .11.3

מעשי רשות  ,דרישות ממשלה, גיוס כללי, חבלה, פעולות איבה, מעשי מלחמה, מלחמה, מרד אזרחי
: רבותל, )בינלאומי
ואירועי
 אחרי
 שאינ
  מזמי�השבתה באו /שביתה ו, שביתות והשבתות כלליות במשק, חקיקה, י די�"בישראל הפועלת עפ



י "עפ ה
לצור! חידוש קיו
 מחויבויותי ,כני
במאמצי
 מסחריי
 סבירי
 ו וובלבד שנקט הצדדי
הסבירה של  
בשליטת
 .ושמסרו על כ! בכתב מייד ע
 קרות האירוע הסכ
 זה

 . הלקוחכלשהו כנגד ' לא תהיה כל חבות בנוגע לתביעות צד ג ולבזק בינלאומי' הסכ
 זה לא יחשב כהסכ
 לטובת צד ג .11.4

, כאמור או על הזכות לתבוע תרופות בגי� הפרת� אי� משמעותה ויתור על זכויות ,אכיפה של צד להסכ
 זה את זכויותיו)אי .11.5
והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכ
 זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר בגי� אותה הפרה או בגי� הפרה אחרת של 


  .ולא תשמע כלפי צד המבקש לאכו$ זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות, ההסכ
   .ידי כל הצדדי
 להסכ
 זה)חתו
 על, תבכל תיקו� להסכ
 זה או שינויו יעשו בכ .11.6
כי סעי$ או סעיפי
 בהסכ
 זה או חלקי סעי$ או סעיפי
 אי� לה
 תוק$ או שה
 בטלי
 או  ,א
 ימצא בית משפט מוסמ! .11.7


  .אשר יוותרו תקפי
 ומחייבי
 לכל דבר ועניי�, לא יהא בכ! כדי לפגוע בשאר חלקי הסכ
 זה, שלא נית� לאכפ
11.8. 
בהתא
 למצוי�  )הלקוח: כדלקמ�על פי מעני הצדדי
 , זה תשלחנה בדואר רשו
 או תמסרנה ביד הודעות בקשר להסכ

יו
 עסקי
 אחד : ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדי
 הבאי
, ת''פ 40רחוב השח
  ) בזק בינלאומי; בהצעת המחיר
או ע
 ; א
 שוגרה בפקסימיליה, שלוחיו
 עסקי
 אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור מ; א
 נמסרה ביד, לאחר מסירתה

בהודעה שתמסר לפי , לכל צד שמורה הזכות .א
 נשלחה בדואר רשו
, ה למשלוחחלו$ חמישה ימי עסקי
 מהמועד בו נמסר
 .לשנות את כתובתו ואת הכתובת למשלוח העתקי
 שבהסכ
 זה, הוראות סעי$ זה

ו� ותנאי� כלליי� של בזק בינלאומי ולהסכ� ההתקשרות או השירותי� הנה בכפו" לטופס תשל/אספקת הציוד המוזמ� ו .11.9
 הנית� לעיו� בכתובת, לשירותי האינטרנט של בזק בינלאומי

http://www.bezeqint.net/Media/internet_agreement.pdf. 
או /ו שלו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ,שיווקי/ או חומר פרסומי/לקבלת עדכוני� ו ,הסכמתואת הלקוח נות� בזאת  .11.10

  .בזק בינלאומיהמצויי� בידי , הפקס שלו' מס
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


