
הסכם הצטרפות לשירות הודעת חיוב בדואר האלקטרוני 

אבקש אני מבקש לקבל מפרימיום אקספרס בע"מ )להלן: "החברה"( הודעות הנוגעות לכרטיסיי, שהונפקו ו/או יונפקו 
בעתיד על ידי החברה או מי מטעמה, לרבות דיווחים אודות מצב החיובים והרכישות התקופתיים שביצעתי והצרופות 

הנלוות אליהם, למשל: שוברי הנחה אישיים, חוברת מבצעים והטבות, והכל באמצעות הודעה שאקבל מידי חודש 
לדואר האלקטרוני שמסרתי ושתכלול קישור לאתר ייעודי מאובטח, וזאת במקום קבלת ההודעות לכתובתי באמצעות 

דואר רגיל.

השירות כפוף לתנאים הבאים:

1. כל ההסכמים והבקשות, שהיו בתוקף במועד חתימת הסכם זה, יעמדו בתוקפם. 

2.   ההצטרפות תחול על כל הכרטיסים הרשומים על שמי, שהונפקו ו/או יונפקו בעתיד על ידי החברה או מי מטעמה. 
שירות ההודעות בדואר אלקטרוני ניתן לכרטיסים מסוגים מסוימים, כפי שיוחלט על ידי החברה מעת לעת. בכרטיסי 

תאגיד, הצטרפות מחזיק הכרטיס לשירות כפופה לאישור התאגיד.

3.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות מסוימות לכתובת הדואר הרגילה בהתאם לרישומיה, בנפרד ו/או 
בנוסף למתן שירותי הדואר האלקטרוני.

4.  הפסקה ו/או שינוי במתן השירות – כל צד יהא רשאי לבטל, בכל עת, את השירות, בהודעה למשנהו. החברה תהייה 
רשאית לשנות את התנאים ו/או את היקף השירות בהודעה מראש. במקרים חריגים, לצורך הגנה על החברה ו/או על 

לקוחות החברה ו/או עליך תהייה החברה רשאית לבטל או להקטין את היקף השירות לאלתר.

5.  האחריות בכל הנוגע לאבטחת המידע ולפרטיות המידע בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מוטלת עליך, ולחברה 
לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לכך. החברה לא תישא באחריות בגין תקלות, שמקורן 

בחברות המספקות שירותי אינטרנט ו/או בתקלות תקשורת מכל סוג שהוא ו/או בכח עליון.

6. הודעה בדבר הצטרפותך לשירות בהתאם להסכם זה תישלח אליך לאחר ההצטרפות. 

7.  באישורך הינך מצהיר כי הינך הבעלים של כתובת הדואר אלקטרוני שמסרת. באחריותך להודיע לחברה על שינוי 
בכתובת הדואר האלקטרוני. כל עוד לא תודיע לנו על שינוי כאמור, ימשיכו ההודעות להישלח לכתובת הדואר 

האלקטרוני שמסרת.

8. שירות ההודעות בדואר אלקטרוני ניתן רק בשפה העברית. 

9.  באפשרותך לבקש בכל עת להפסיק את השירות ולקבל את ההודעות המפורטות לעיל לכתובתך באמצעות דואר 
רגיל.
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