תוכנית השותפים של מגטוק
תקנון ותנאי שימוש
נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים


 .1הצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית של מגטוק (להלן" :החברה")
●
●
●
●

●

ההצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית מותנת ברישום כל הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים
בטופס הבקשה באתר.
על מגיש הבקשה להיות עוסק פטור  /עוסק מורשה  /חברה שהתאגדה בישראל  /שותפות
שנרשמה בישראל  /אזרח ישראלי בגיר (להלן "אדם פרטי").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא.
על המשתתף לשלוח לחברה לתיבת הדואר האלקטרוני  affiliates@megatok.comאישור ניכוי
מס במקור בתוקף וניהול ספרים לפני תחילת השימוש במערכת .יודגש כי ללא מסירת אישורים
אלה לא תשולם תמורה למשתתף.
באם המשתתף הינו אדם פרטי עליו לשלוח צילום ת.ז לתיבת הדואר האלקטרוני
.affiliates@megatok.com


 .2אי קיום יחסי עבודה
●

באישור תנאי השימוש ותקנון התוכנית ,המשתתף בתוכנית מאשר כי לא מתקיימים בין
המשתתף ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה.


 .3התחייבויות המשתתף
●
●
●

המשתתף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן ,מתווך או נציג של החברה.
חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.
המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות בהתאם לכל החוקים ,הוראות ותקנות הרלוונטיים ,לרבות
ההוראות בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של מגטוק.

 .4מאפייני תפעול תוכנית הפרסום השיתופית
●

●
●

בכדי להשתתף בתוכנית השותפים ,על המשתתף להקים ערוץ באפליקצית מגטוק ,ולפרסמו
ולהפיצו בקרב משתמשים פוטנציאלים .כל משתמש שיצטרף כעוקב לערוץ של המשתתף ישוייך
למשתתף ,ללא תלות באופן הצטרפותו של המשתמש לערוץ .יודגש כי במסגרת התכנית רשאי
כל משתתף לתפעל ערוץ אחד בלבד.
החברה רשאית לקבוע תגמול נוסף עבור עוקב אקטיבי ,כאשר הגדרת עוקב אקטיבי תקבע
בהתאם להסכם האישי שמול המשתתף.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתמשים פיקטיביים ו/או משתתפים שהושגו באופן
הנוגד את הוראות התוכנית ו/או תנאי השימוש של מגטוק ,ואינה חייבת במתן הסבר למשתתף
ביחס לפסילה.


 .5הפסקת פעילות
●
●

●

●

למשתתף תהיה הזכות לצאת מתוכנית הפרסום השיתופית בכל עת .יש להודיע במייל לכתובת
.affiliates@megatok.com
החברה רשאית להפסיק את פעילות התוכנית בכל זמן וללא הודעה מראש .החברה מתחייבת
שכל היתרות שנצברו לזכות המשתתף והינן ניתנות למשיכה בהתאם לתנאי התוכנית ולתקנון
ישולמו במלואם למשתתפים.
החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום באופן מיידי ערוץ משתתף וזאת לרבות ,אך לא רק,
במידה ויעלה חשש לפעילות שאינה כשרה או שאינה עולה בקנה אחד עם מהות התוכנית או עם
תנאי השימוש של מגטוק (לדוגמה :הפצת תוכן פוגעני ,פורנוגרפיה או תוכן העלול להוביל
לפעילות פלילית) ,או במקרים של אי עמידה בהתחייבויות המשתתף ו/או בהפרת תנאי השימוש
של אפליקצית מגטוק ,וכן במקרים בהם יש חשש לשימוש באמצעים לא כשרים לצורך יצירת
עוקבים פיקטיביים לערוץ.
יודגש כי משתתף שלא עמד בהתחייבויות המשתתף המצויינות לעיל לחברה תהיה הזכות לחלט
את היתרה העומדת לזכותו בעת היוודע אי העמידה בהתחייבויות המשתתף.


 .6תגמול ומימוש
●
●
●
●

●

●

●

●
●

בגין כל עוקב המשתתף בתוכנית ,יקבל המשתתף תגמול בסכום הנע בין  2-5ש"ח לעוקב,
כאשר הסכום המדוייק ייקבע מול כל משתתף בנפרד עם הצטרפותו לתוכנית (להלן" :התגמול").
יובהר כי ככל שקיימת סתירה בין הוראות הסכם זה לבין ההסכם האישי שבין כל משתתף
לחברה ,יגברו הוראות ההסכם האישי.
יובהר כי סכום התגמול המוסכם הינו בשקלים ,לפני מע"מ ולפני ניכוי במקור ככל שנדרש על פי
חוק.
ביום ה 1-לכל חודש תשלח החברה למשתתף דיווח הכולל את מצבת העוקבים הרשומים לערוץ
באותו יום ,וכן את מצבת העוקבים שעמדה לזכות המשתתף בדיווח האחרון שנשלח אליו.
בהתאם להפרש בכמות העוקבים ,יחושב מספר העוקבים החדשים שהצטרפו לערוץ המשתתף
בחודש הקלנדרי שקדם לשליחת הדיווח .החברה תציין בהודעת הדיווח את סכום הברוטו לו
זכאי המשתתף בגין העוקבים החדשים שהצטרפו בחודש האחרון ,וכן את סכום הברוטו שנצבר
לטובת המשתתף ,ככל שהצטברה בחשבונו יתרת זכות קודמת.
רף המשיכה המינימלי לביצוע משיכה ראשונה הינו  500ש"ח .כל עוד לא חצה המשתתף את רף
המשיכה הראשוני המינימלי ,לא ישולם למשתתף כל תגמול עבור פעילותו .החברה האחראית
אך ורק לתשלום חשבונות שחצו את הרף הראשוני בסך  500ש"ח.
עבור כל תשלום נוסף המגיע למשתתף מעבר לרף המשיכה הראשוני ,סכום המשיכה המינימלי
הינו  300ש"ח .אם לא הרוויח המשתתף  300ש"ח מאז התשלום האחרון שקיבל מהחברה,
יצטברו לטובתו הסכומים שהרוויח ,והוא יהיה רשאי למשוך אותם רק לאחר שנצבר לטובתו סכום
מינימלי של  300ש"ח.
רף הצבירה המקסימלי למשתתף עבור כל חודש לא יעלה על  15,000ש"ח .ככל שהסכום לו
זכאי המשתתף בהתאם לתנאי התוכנית עולה על הרף המקסימלי כאמור ,יהא המשתתף זכאי
לקבל תשלום רק עד גובה תקרת הסכום כאמור לעיל.
התשלום יתבצע רק לאחר שהמשתמש יעביר לחברה בקשת משיכה באמצעות פנייה אל כתובת
המייל .affiliates@megatok.com
התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבונו של המשתמש.

●

יתרת זכאות שלא נדרשה במשך  6חודשים קלנדריים תחולט.

 .7תהליך המימוש


 .7.1משתתף אשר הינו חברה/עוסק –
●
●
●

המשתתף יפיק חשבונית עבור סכום המשיכה ,ויעבירה לחברה בדואר רשום או במקרים של
חשבונית אלקטרונית לכתובת המייל.affiliates@megatok.com :
חשבונית שתוגש עד ה 10-לחודש תשולם לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי.
ניכוי מס במקור  -למשתתף שהינו חברה/עוסק יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור הניכוי במקור
המוגדר באישור אשר הינו בתוקף.


 .7.2משתתף אשר הינו אדם פרטי –
●
●

בקשת מימוש שתוגש עד ה 10-לחודש תשולם בהעברה בנקאית לכל המאוחר עד לתום החודש
הקלנדרי
יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור ניכוי עבור שירותים ונכסים ( .)30%במידה ויציג המשתתף
עבודה) ,יבוצע הניכוי במקור בהתאם

אישור תיאום מס עבור שירותים ונכסים (לא משכורת/שכר
לשיעור הנקוב באישור שהוגש .לטובת12 :טק בע"מ מס' תיק ניכויים 910947589 :מס' ישות:
.516191590


 .8שיפוי ויישוב מחלוקות
●

●

המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ,הוצאה והפסד ישיר
או עקיף ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין בכל מקרה בו תועלה דרישה ,תביעה על
ידי צד שלישי שנבעו מהפרה שבוצעה על ידי המשתתף של תנאי השימוש והתקנון של תוכנית
השותפים ו/או של פלטפורמת מגטוק.
בכל מחלוקת הנוגעת בדרך כלשהי לתוכנית השותפים ,תיושב בהליך בוררות בהתאם לכללי
הבוררות במדינת ישראל.


 .9הוראות כלליות
●
●

●

●

למשתתף לא תהיה טענה ו/או דרישה לחברה לגבי תפעול תוכנית השותפים לרבות טענות לגבי
גובה התגמול הניתן.
החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון של תוכנית
השותפים .התקנון המעודכן יופיע באתר האינטרנט הייעודי לתוכנית השותפים בכתובת
 ,megatok.com/he/affiliatesוכן תשלח על כך הודעה למשתתף באמצעות כתובת המייל
שניתן ע"י המשתתף בעת הרישום.
מוסכם על המשתתף כי התגמול כאמור לעיל ,הינו התגמול היחיד והמוחלט וכי תגמול זה שימש
בסיס להסכמת המשתתף ופעילותו במסגרת תוכנית השותפים .כמו כן ,ככל שייקבע אחרת בכל
ערכאה משפטית ,מתחייב המשתתף לשפות את החברה במלוא נזקיה.
משתתף שהינו אדם פרטי מסכים בעצם אישור של תנאי השימוש והתקנון כי החברה תפיק
חשבונית עצמית בגין כל תמורה שתשולם לו במסגרת תוכנית זו.

