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תקנון הגרלה
פמה ליסינג בע"מ ,ח"פ 51-103437-3
פמה מימון ( )1992בע"מ ,ח"פ 51-172664-8
פמה אשראי לרכב בע"מ,ח"פ 51-021872-0
פמה סוכנויות בע"מ ,ח"פ 51-076301-4
פמה קרדיט בע"מ ,ח"פ 51-221061-8
(ביחד ולחוד" :החברה")
להלן תקנון הגרלה של החברה (להלן" :התקנון") ,אשר נערך בהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת
הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז  ,1977 -מיום ( 1.1.2010להלן" :ההיתר הכללי").

א.

הגדרות ופרשנות

.1

בתקנון זה תהיינה לביטויים שלהלן המשמעות שלצידם:
"ההגרלה" -

ההגרלה שתיערך בהתאם לתקנון זה;

"יום הזכייה" -

היום בו תיערך ההגרלה;

"היום הקובע" -

היום האחרון בתקופת ההגרלה (הרלבנטית);

"מועדון הלקוחות" -

מועדון הלקוחות של החברה;

"משתתף" -

חבר במועדון הלקוחות של החברה ,אשר ביקש להשתתף בהגרלה
ואשר ביום הקובע היה זכאי להשתתף בהגרלה;

"זכאי להשתתף בהגרלה" -

משתתף ,אשר ביום הקובע או ביום הזכייה לא התקיים לגביו אחד
מאלה:
א .הוא עדיין לא פרע לחברה תשלום כלשהו על חשבון הלוואתו;
ב .הוא נחשב למי אינו פורע במועד את תשלומי ההלוואה מהחברה
או חלק מהם;
ג .הוא לא שילם את מלוא דמי החבר למועדון הלקוחות;
ד .מתנהל כנגדו הליך משפטי על ידי החברה או מטעמה;
ה .טרם חלפו שנים עשר ( )12חודשים מאז התנהל כנגדו הליך
משפטי על ידי החברה או מטעמה;

.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל
מדיה שהיא בדבר ההגרלה ,תגברנה הוראות התקנון.
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.3

החלוקה לסעיפים והכותרות בתקנון הן לנוחות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש לפרשנות התקנון.

.4

השימוש בתקנון בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או ברבים.

ב.

ההגרלה

.5

החברה תערוך הגרלה ,אשר הפרס ,אשר יוענק במסגרתה לכל אחד מבין חמשת ( )5המשתתפים אשר יעלו
בגורל (להלן" :הזוכה") ,יהיה כדלהלן" :פטור מתשלום לחברה של חלק או של כל יתרת חוב של הזוכה
לחברה ביום הזכייה ,עד לסך של עשרת אלפים  10,000.-( ₪שקלים חדשים)" (להלן" :הפרס"); מובהר
בזה ,כי זוכה ,אשר יתרת החוב שלו לחברה (יתרת הלוואתו מהחברה) תסתכם ביום הזכייה בסכום נמוך
מסך של  ,₪ 10,000.-לא יהיה זכאי לתשלום או להחזר של סכום נוסף כלשהו ,אלא להפטר מלא מחובו
(ויראו את סכום הפרס כסכום יתרת חובו של הזוכה ביום הזכייה); עוד מובהר בזה ,כי סכום הזכייה
הכולל (של כל עשרת [ ]10הזוכים) לא יעלה על סך של .₪ 50,000.-

.6

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתף כלשהו
בהגרלה ,וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע את מסירת הפרס לזוכה ,אם יתברר ,כי הזכייה הינה
תוצאה של הטעיה ,תרמית ,מרמה ,עבירה או כל פעולה אחרת ,המהווה הפרה של הוראות התקנון או של
הוראות בתקנון של מועדון הלקוחות ,לרבות פעולה שנעשתה בחוסר תום לב ,כאשר לעניין זה "חוסר תום
לב" משמעו :כל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל בהגרלה ו/או
עם מהות ההגרלה.

.7

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההגרלה ,כולה או חלקה ,וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה
ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה על ביטול ו/או שינוי
כאמור תתפרסם באתר החברה או בכל דרך סבירה אחרת שתבחר החברה.

ג.

תקופת ההגרלה

.8

תקופת ההגרלה הינה החל מהיום הראשון לכל שנה קלנדרית ( )1.1ועד ליום האחרון של אותה שנה
( )31.12שקדמה לשנה בה נערכת ההגרלה (להלן" :תקופת ההגרלה" או "תקופות ההגרלה").

.9

משתתף שבמהלך תקופת ההגרלה ,כולל ביום האחרון שלה ,לא נמנה עם חברי מועדון הלקוחות ,לא יהיה
זכאי להשתתף בהגרלה.

.10

כל משתתף ,אשר יצטרף למועדון הלקוחות במהלך תקופת ההגרלה ,יהיה זכאי להשתתף בהגרלה ,ובלבד,
כמובן ,שיתקיימו לגביו יתר התנאים לצורך השתתפותו בהגרלה ,לרבות הימנות עם חברי מועדון
הלקוחות עד לסיום אותה תקופה.
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.11

החברה תהא רשאית להודיע ,בכל עת ,על סגירת ההגרלה הבאה בפני משתתפים שלא התקיימו לגביהם,
ביום הקובע או ביום הזכייה ,מלוא תנאי ההשתתפות (להלן" :הודעת הסגירה") ,ובלבד ,כמובן ,שלא
יהיה בכך כדי ל מנוע השתתפות בהגרלה הבאה של מי שיתקיימו לגביו התנאים כאמור במועד מתן הודעת
הסגירה (או במועד הקובע לגבי אותה הגרלה).

ד.

הוראות כלליות

.12

החברה תפרסם ,לכל הפחות  14ימים לפני מועד ההגרלה ,כל עניין הקשור בהגרלה ,באתר האינטרנט של
החברה (להלן" :אתר החברה") או ב"דף הפייסבוק" שלה (להלן" :דף הפייסבוק של החברה") ,במועד
אחד או במספר מועדים ובהיקף שייקבע על ידה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.13

החברה תהיה רשאית לפרסם כל עניין הקשור בהגרלה בדרכים נוספות או חלופיות ,ובלבד שאלה תהיינה
זמינות למרבית חבריו של מועדון הלקוחות.

.14

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר בתקנון ,משתתף יהיה זכאי לקבל את הפרס רק אם תהיה התאמה מלאה בין
שמו לבין מספר תעודת הזהות שלו ,כפי שמסר אותו במועד ההתקשרות הראשוני שלו עם החברה.

.15

הזכות להשתתפות בהגרלה היא אישית ,והיא אינה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה ו/או
להורשה ,בכל אופן שהוא.

.16

האחריות למילוי הפרטים האישיים באופן נכון ומדויק חלה על המשתתפים בלבד.

.17

החברה לא תישא באחריות כלשהי ,ישירה או עקיפה ,לנזק שייגרם כתוצאה ממילוי פרט שגוי על ידי
המשתתף.

.18

ההגרלה תבוצע בכפוף להוראות ההיתר הכללי ולהוראות תקנון זה ,אשר יהא ניתן לעדכון בכל עת במהלך
תקופת ההגרלה על ידי החברה .למען הסר ספק ,יובהר ,כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח
המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי המפקח ,כהגדרתו להלן.

.19

המשתתף מצהיר ומאשר בזאת ,כי הוא קרא את התקנון ,והוא נותן בזאת את הסכמתו ואישורו לתנאי
התקנון ולהוראות הקבועות בו.
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ה.

בחירת המשתתפים הזוכים

.20

החברה תגריל את הזוכה בפרס ,באופן אקראי ,מתוך רשימת המשתתפים בהגרלה ,אשר יראו אותו כזוכה
בפרס ,כפוף לכך שיתקיימו ביחס אליו כל התנאים הקבועים בתקנון (מכאן ולהבא יכונה הזוכה" :הזוכה
בפרס") ; מיד לאחר הגרלת הזוכה בפרס ,תיערכנה שתי הגרלות נוספות ,במסגרתן יוגרלו שני זוכים
חלופיים :הראשון (להלן" :הזוכה החלופי הראשון")  -למקרה שלא יתקיימו לגבי הזוכה בפרס התנאים
כאמור לעיל ,שאז יבוא הזוכה החלופי הראשון במקום הזוכה בפרס ,ויראו בו כזוכה בפרס לכל דבר
ועניין ,כאילו הוא היה הזוכה בפרס מלכתחילה; השני (להלן" :הזוכה החלופי השני")  -למקרה שלא
יתקיימו התנאים כאמור הן לגבי הזוכה בפרס והן לגבי הזוכה החלופי הראשון ,שאז יבוא הזוכה החלופי
השני במקומם ,ויראו בו כזוכה בפרס לכל דבר ועניין ,כאילו הוא היה הזוכה בפרס מלכתחילה.

.21

ההגרלה תיערך ,ככל הניתן ,עד ליום ה  183 -שלאחר תום תקופת ההגרלה הרלבנטית (דהיינו ,ככל שניתן
עד ליום  30.6של כל שנה קלנדרית) ,בשעה  ,16:00במשרדי עורכת ההגרלה ,ברחוב הנחושת  ,6תל-אביב
 ,69710בנוכחות :מנכ"ל החברה ,המפקח ,סמנכ"ל כספים של החברה ,סמנכ"ל השיווק של החברה ונציג
ציבור או נציג ממועדון הלקוחות .יחד עם זאת ,ככל שמסיבות שאינן תלויות בעורכת ההגרלה ,יכול
וההגרלה תיערך במועד מאוחר יותר.

.22

ההגרלה תתבצע באמצעות תוכנת מחשב לבחירת זוכים באופן אקראי (רנדומלי).

.23

תהליך ההגרלה ותוצאותיה יתועדו בפרוטוקול (וככל שיהיה ניתן ,אף בצילום ,ולו באמצעות טלפון נייד),
אשר יכלול ,ככל שניתן את כל אלה :תאריך ביצוע ההגרלה ,פירוט הנוכחים ופרטיו של כל אחד מהם,
קבצים בהם רשומים שמות חברי המועדון ,שמות המשתתפים בהגרלה ,כמות הרשומות הרלבנטיות
וכדומה.

.24

הרישום במחשבי החברה הוא שיקבע את זהותם של הזוכה בהגרלה ואת זהותם של הזוכים החלופיים,
ורישום זה יהיה סופי ,מוחלט ובלתי ניתן לערעור ,ויהווה ראיה מכרעת באשר לתוצאות ההגרלה.

.25

פרטי הזוכה בהגרלה ייבדקו לצורך בחינת זכאותו לפרס (דהיינו ,האם התקיימו לגביו כל התנאים
כמפורט בתקנון זה לעיל) (להלן" :תנאי התקנון"); ככל שיימצא ,כי הזוכה בהגרלה עומד בתנאי התקנון,
הוא יוכרז כזוכה בהגרלה .ככל שיימצא ,כי הזוכה בהגרלה אינו עומד בתנאי התקנון ,הוא ייפסל ,והזוכה
החלופי הראשון יבוא במקומו ויוכרז כזוכה בהגרלה ,ויחול לגביו האמור לעיל לעניין בדיקת עמידתו
בתנאי התקנון וחוזר חלילה; נמצא ,כי גם שני הזוכים החלופיים הנ"ל אינן עומדים בתנאי התקנון ,באופן
שהביא לפסילתם ,תבוצע הגרלה נוספת ,באופן כמתואר לעיל ,עד לאיתור זוכה בהגרלה העומד בתנאי
התקנון.
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איתור הזוכים וקבלת הפרסים
.26

החברה תפרסם את פרטי הזוכה בהגרלה באתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק שלה וכן פעמיים בעיתון
יומי ,ואף תודיע לו על זכייתו בדואר רשום על פי הכתובת שנמסרה על ידו במועד יצירת הקשר בינו לבין
החברה או במועד הצטרפותו למועדון הלקוחות ,כל זאת ,ככל שניתן לאחר שהיא תמסור לו הודעה
טלפונית על כך ,למספר הטלפון שנמסר על ידו לחברה במועד יצירת הקשר בינו לבין החברה או במועד
הצטרפותו למועדון הלקוחות; נוצר קשר טלפוני עם הלקוח ,והלקוח אישר הדבר בכתב ,תהיה החברה
פטורה מהפרסומים הנוספים כאמור לעיל.

.27

בחתימתו מטה ,מאשר המשתתף ו/או הזוכה ,ומצהיר ,כי ידוע לו ,כי הפרטים האישיים שלו ,כפי
שהוקלדו בעת יצירת הקשר הראשוני בינו לבין החברה או בעת הירשמו למועדון הלקוחות ,עשויים
לשמש את החברה לצורך משלוח הודעה על זכייתו בהגרלה ו/או ליצירת קשר אחר עמו ו/או למשלוח
מסרונים בכל הקשור להגרלה וכן לצרכים אחרים ,לרבות להצעות שיווק ,מכירה ודברי פרסומת ,וכי
קבלת הפרס מותנית בכך שהפרטים האישיים הללו נכונים;
המשתתף ו/או הזוכה גם מאשר בחתימתו מטה ,כי ידוע לו וכי הוא מסכים ,כי החברה לא תישא
באחריות כלשהי כלפיו ו/או כלפי אחר מטעמו בגין אי הגעת הודעה על הזכייה ו/או הפרס ליעדו
כתוצאה ממתן כתובת שגויה על ידו ו/או כתוצאה משיבוש ו/או תקלה כלשהם בשירות הדואר ו/או
בשרות האינטרנט ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.

.28

בחתימתו מטה ,מאשר כל משתתף ו/או זוכה ,ומצהיר ,כי ידוע לו גם ,כי אם תיפסל זכייתו ,הוא לא
יהא זכאי לפיצוי כספי כלשהו ,והוא מוותר בזה ,מראש ובמפורש ,על כל טענה ,תביעה ודרישה ,מכל
מין וסוג שהוא ,במקרה בו הוא ייפסל ,מכל סיבה שהיא ,גם אם מחמת טעות.

.29

בחתימתו מטה ,מאשר כל משתתף ו/או זוכה ,ומצהיר ,כי בכל מקרה בו הוא לא יהיה זמין בתוך 30
ימי עסקים ו/או ככל שהוא לא יאסוף את הודעת הזכייה מהדואר תוך  45ימי עסקים ,הוא יאבד את
זכאותו לזכייה בפרס ,והחברה תפעל לפנות לזוכים החלופיים הנ"ל ,על מנת שיבואו לעניין זה
במקומו ,והוא מוותר בזה ,מראש ובמפורש ,על כל טענה ,תביעה ודרישה ,מכל מין וסוג שהוא,
במקרה בו הוא לא יקבל את הודעת הזכייה או לא יאותר לצורך קבלת הפרס ,מכל סיבה שהיא ,גם
אם מחמת טעות.

ו.

תנאים נוספים

.30

הפרס הינו כאמור לעיל והוא אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף.

.31

מובהר ,כי החברה וכל הפועלים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב של הפרס ולכל תקלה,
אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו ,לרבות בגין אי קבלתו.
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.32

שמורה לחברה הזכות ,במקרה של תקלה במתן הפרס ,לפי שיקול דעתה ובאישור המפקח ,להחליף ו/או
לשנות את הפרס ,ובכלל זה את מועד מימושו ,ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,בעל ערך דומה ,ולזוכה בהגרלה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה.

.33

בחתימתו מטה ,מאשר כל משתתף ,ומצהיר ,כי ידוע לו ,כי ,וכי הוא מסכים ,כי הזכייה בהגרלה ו/או
הענקת הפרס לזוכה יהיו מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים ו/או מדווחים ,בכל אופן אחר,
באמצעי התקשו רת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ובאינטרנט ,כי בהשתתפותו בהגרלה מביע
המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו וצילום תמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים,
לרבות במסגרת פרסומים וקידום המכירות של החברה ,וכי הוא מסכים ומתחייב ,כי ,כתנאי לקבלת
הזכייה ,הוא יחתום על המסמך המצ"ב כנספח "א".

.34

בחתימתו מטה ,מאשר כל משתתף ,ומצהיר ,כי כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג
שהוא ,בגין הזכייה ,יחולו עליו ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד ,וכי החברה תהיה רשאית
להעביר לשלטונות המס ,ככל שתידרש לכך על פי הדין ,את פרטי הזוכה ו/או לנכות ו/או לשלם
לרשויות המס מס במקור והכל על פי דין;
החברה עצמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה .הפרס יוענק רק בכפוף להוכחת הזוכה,
כי הסדיר את תשלום המס ,אם וככל שיידרש הדבר על ידי רשויות המס.

ז.

המפקח

.35

כמפקח על ההגרלה היומית ,משמש משרד עורכי הדין דידי רוטשילד ושות' (להלן" :המפקח") ,מרחוב
בריינין  ,3תל אביב  ;64955טל ;03-7521051 :פקס.03-7523553 :

.36

המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,יכריע בכל מקרה של אי הבנה ,ספק או קושי ,לרבות
בפרשנות התקנון ,וכן יכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין המשתתפים.

.37

בידי המפקח סמכויות מלאות של בורר ,והחלטתו תהיה סופית ,מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
בחתימתו מטה ,מאשר כל משתתף ,ומצהיר ,כי הוא נותן את הסכמתו לכך שהחלטתו של מפקח בכל
דבר ועניין הקשור להגרלה תהיה סופית ומכרעת ,והינו מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר
עם הכרעת המפקח.

ח.

שונות

.38

מבלי לגרוע מהוראות התקנון ומהוראות כל דין ,החברה והמפקח שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או
לבטל את מסירת הפרס ,מכל סיבה שהיא ,אשר יש בה ,על פי דין ,לעכב או לבטל את מסירת הפרס ו/או
כאשר הינם סבורים ,כי הזוכה זכה בו בדרכים לא כשרות.

.39

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלק הטבות ו/או פרסים אחרים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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.40

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההגרלה ,כולה או חלקה ,וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה
ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה על ביטול ו/או שינוי
כאמור תפורסם בעיתון יומי.

.41

בחתימתו מטה מצהיר המשתתף ומאשר ,כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכדומה ,אשר מקורם בכוח
עליון ,מלחמה ,פיגועים ,שביתה ,סיכול ו/או כל אירוע אחר שאינו תלוי בחברה ,לא ייחשבו להפרה
של התקנון ו/או של התחייבות כלשהי של החברה כלפיו ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או
תרופה כלשהי כלפי ו/או כנגד החברה ו/או כלפי ו/או כנגד אחר מטעמה.

.42

בהשתתפותו בהגרלה ,המשתתף מסכים לאמור בתקנון על כל חלקיו ,ומאשר ,כי הוא פוטר את
החברה ואת כל הבאים מטעמה מכל דרישה ,טענה או תביעה ,הקשורות ,בכל אופן שהוא ,בעריכת
ההגרלה.

.43

עריכת ההגרלה נעשית באמצעות תוכנות מחשב (להלן" :המערכות") ,שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או
מתקלות .למען הסר ספק ,החברה והפועלים מטעמה ,לרבות המפקח ,אינם מתחייבים ,כי לא תהיינה
שגיאות או תקלות או שיבושים או איחורים בניהול ההגרלה ,והם אינם אחראים לתקלות ,שגיאות,
שיבושים ואיחורים ,הנובעים מתקלות במערכות ,מפעילות לקויה של ספקי שירותים ו/או מכל גורם
שהוא אשר אין להם שליטה על פעילותו ועל פעולותיו ,ולכל תקלה הנובעת מכוח עליון ,ולמשתתף בהגרלה
לא תהיה כל עילה ,דרישה ,טענה או תביעה ,הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,בכל האמור לעיל ,לרבות
ההגרלה ,תוצאותיה וכל הקשור בה.

.44

במקרה של תקלה או שיבוש כלשהם ,אשר יפגעו בהתנהלות התקינה של המערכות ו/או ההגרלות ,לחברה
יהיה שיקול דעת מלא להחליט ,האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה אחרת בקשר
להגרלות.

.45

החברה וכל הבאים מטעמה אינם ולא יהיו אחראים ,בכל אופן שהוא ,לפעילותן התקינה של המערכות,
וכן הם לא יישאו בכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו למשתתף ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה
מכל ליקוי ו/או פגם ו/או הפרעה ו/או ניתוק ו/או שיבוש ו/או איחור ,אשר בגינן נמחקו ,הושמדו ,או
שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם ,לרבות עובדת השתתפותו בהגרלה ,מועד השתתפותו או זכייתו.

.46

כל הזכויות בקשר עם ההגרלה ,לרבות כל זכות קניין רוחני ,סימנים מסחריים וכדומה בקשר עם הפעילות
תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.

.47

ההשתתפות בהגרלה אסורה על החברה ,משרד הפרסום של החברה ,המפקח ,שותפיהם ,עובדיהם,
מנהליהם ובני משפחותיהם ("בני משפחה" לצורך זה ,לרבות הורים ,אחים ,הורי הורים וצאצאיהם).

.48

הוראות תקנון זה ,ככל שהן נוגעות להגרלה ,כפופות להוראות ההיתר הכללי.
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ט.

מידע ופרטים

.49

מידע ופרטים נוספים על ההגרלה וכן עותקים מתקנון ההגרלה ניתן לקבל בכתובות המפורטות להלן:

.50

במשרדי החברה שברחוב הנחושת  ,6תל אביב  -בין השעות  9:00ועד  17:00טלפון.03-7688914 :

.51

פקס ;03-6491982 :בכתובת אימייל  keren@pama-lis.co.ilוכן באתר האינטרנט.

.52

במשרדי המפקח ,ברחוב בריינין  ,3בתל-אביב ,בימים א'  -ה' ,בין השעות  10:00ועד .13:00

.53

כמו כן ,ניתן לעיין בהעתק מתקנון ההגרלה באתר האינטרנט של החברה או בכל עת אחרת ,בשעות
העבודה ,בכתובת החברה ,ברחוב הנחושת  ,6בתל-אביב.
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"א"
כתב אישור והתחייבות מטעם המשתתף
אני הח"מ ,מצהיר/ה ומאשר/ת ,כי:

 .1במסגרת מבצע שערכה "קבוצת פמה" (החברות המנויות לעיל; להלן" :החברה") ,זכיתי בפרס הבא:
"פטור מתשלום לחברה של יתרת ההלוואה של הזוכה לחברה ביום הזכייה עד לסך של עשרת אלפים
 10,000.-( ₪שקלים חדשים)" (להלן" :הפרס").

 .2עם חתימתי על מסמך זה ,הנני מאשר/ת ,כי קיבלתי לידי את הפרס ,וכי אין לי כל טענות כלפי החברה
או מי מטעמה ,בגין הפרס ,טיבו או איכותו.

 .3אני מצהיר/ה בזאת ,כי השתתפותי במבצע הגרלה ,לרבות פרסום פרטיי באתר האינטרנט או בכל
אמצעי מדיה אחר ,נעשו בהסכמתי המלאה .הנני נותן/נת בזאת את הסכמתי לפרסום שמי ותמונתי
באופן ובמועדים שייקבעו על פי שיקול דעתה של החברה.

 .4אני מצהיר/ה ומאשר/ת ,כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה או מי
מטעמה ,בקשר לזכייתי או בקשר להגרלה.

 .5אני מצהיר ,כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד/ת של החברה ו/או של המפקח ו/או של רוה"ח
של החברה ו/או של מנהליהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם.

שם פרטי של המשתתף:
שם משפחה של המשתתף:
מספר ת"ז  /דרכון של המשתתף:
מענו של המשתתף:
מספר טלפון קווי של המשתתף:
מספר טלפון נייד של המשתתף:

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

תאריך:

_____________

חתימת המשתתף:

_____________

