תקנון מימון לכל מטרה לעובדי קבוצת שלמה
מתן השירות:
חב' שלמה פתרונות מימון באמצעות דרך האשראי בע"מ ח.פ 515455137 .העוסקת במתן
אשראי (להלן" :החברה") מבקשת לשווק מימון לכל מטרה לעובדי הקבוצה בהתאם לתנאי
תקנון זה.
.1

מען רשום של המשווקת:
קרית שלמה ,צריפין ת.ד ,378 .ניר צבי 72905

.2

שם המוצר:
"מימון לכל מטרה לעובדי הקבוצה" (להלן" :המבצע")

.3

אתר האינטרנט:
כתובת אתר האינטרנט הינה .www.shlomo.co.il

 .4תקופת מתן השירות:
תקופת מתן השירות הינה מיום  1.7.19ללא הגבלת זמן.
החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת מתן השירות בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי בכפוף לפרסום השינוי בהודעה בכתב.
.5

מקום מתן השירות:
מטה החברה – בנין  , Aקומת כניסה  ,קרית שלמה  ,צריפין.

.6

זכאים:
כל עובדי קבוצת שלמה אשר מועסקים ישירות ומקבלים תלוש שכר מקבוצת שלמה -על
החברות הבנות שלה ,שגילם עולה על  24וטרם מלאו להם  65שנה ( .להלן" :הזכאים").

.7

השירות:
 .7.1קבלת מימון לכל מטרה עד לסכום של  ₪ 30,000בפרישה של עד  36תשלומים .

 .8אופן מימוש הזכאות :
כל הזכאים יוכלו להגיש טופס בקשה למימון הנמצא במשרדי החברה ו בפורטל הקבוצה
ב"משאבי אנוש  -טפסים"  .באפשרות העובד לשלוח זאת במייל ל" :בקרה דרך האשראי",
BakaraDerehAshrai@Shlomo.co.ilאו ליצור קשר בטלפון  , *2830או לגשת למשרדי
החברה.
 .9יודגש כי אין החברה מתחייבת לאשר את בקשת המימון במלואה או בחלקה .
 .9.1אישור בקשת המימון ייעשה בכפוף לנהלי החיתום הפנימיים ,ועפ"י תנאי המימון
המשתנים של החברה  .כל בקשת תידון לגופה ותשובתה תהא בתוקף לשנה מיום הגשת
הבקשה  .והכל בכפוף להחלטת הנהלת החברה .
9.2

למען הסר ספק ,האחריות להעברת הבקשה על פי תנאי התקנון מוטלת על הזכאים
בלבד ,ולא תהיה לעובד כל טענה בקשר לכך כלפי החברות.

 .10כללי:
 .10.1החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירות כולו או חלק ממנו ,וזאת בכל
עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם מראש באתר האינטרנט
ו/או בכל אמצעי נגיש אחר לרבות האמצעים בהם פורסם.

 .10.2מבלי לגרוע מכלליות התנאים בתקנון ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של
עובד בהגשת הבקשה או בדרך התנהלותו תהיה החברה פטורה מאחריות.
 .10.3העסקה הינה אישית אל מול מבצע העסקה – העובד בלבד ואינה ניתנת להעברה ,להסבה,
לשינוי ,להחלפה ,או להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.
 .10.4יובהר בזאת ,כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר
בקשר למבצע ,יגברו הוראות תקנון זה ,זולת מסמכי ביצוע העסקה בפועל.
 .10.5תקנון זה כתוב בלשון זכר ,אולם הינו תקף לגברים ונשים כאחד.
 .10.6בהעמדת בקשה למימון בחברה הנך מסכים לכל הוראות תקנון זה ,וכן הנך פוטר את
החברה מכל טענה או תביעה הקשורה להליך אישור העסקה  ,בין אם בוצעה בפועל ובין
אם לאו.

בכבוד רב,
דרך האשראי בע"מ

