יעקב מאירי
תקנון אתר "יעקב מאירי – מימוש זכויות סיעוד מחברות הביטוח"
ברוכים הבאים לאתר "יעקב מאירי – מימוש זכויות סיעוד מחברות הביטוח".
תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים עם הגולשים בו .כל שימוש באתר ,ובפרט כל
התקשרות עם צוות האתר באמצעות האתר ,כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
המשתמשים מצהירים כי הסכימו ואישרו את תנאי תקנון זה וזאת כתנאי מוקדם לשימוש
באתר ולרכישת השירותים המוצעים בו.
אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב ,בטרם גלישתכם באתר ,שכן המשך גלישה
וצפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמתך לתקנון האתר במלואו.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא
שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה .השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא ,ניתנים
לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.
הנהלת האתר או מי מטעמה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אינם נושאים באחריות כלשהי לכל
פעולה ,תוצאה ,ישירה או עקיפה ,בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר
ו/או שיימצא באמצעות האתר.
השירות הניתן כולל סיוע וליווי של אנשי מקצוע מנוסים בבירור הזכויות המוקנות ובהליך
מימוש אותן הזכויות ,במידה וקיימות זכויות אותן ניתן לממש ,ואינו מהווה ייעוץ או ייצוג
משפטי .יובהר כי אין כל התחייבות למימוש הזכויות במידה ומוקנות זכויות.
אין במוצג באתר הבטחה לתגמול כלשהו מכל סוג כלשהו .שלבי התהליך ,כפי שמוצגים באתר,
הינם משוערים ומהווים דוגמא כללית ואין כל התחייבות לשלבי התהליך ו/או לסיום התהליך
בהצלחה.
התכנים המופיעים באתר הינם מידע כללי בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או ייעוץ רפואי ו/או
ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ כלכלי מכל סוג שהוא.
השימוש באתר זה ,על כל תכניו והשירותים המוצעים בו ,הורדות של קבצים ,מדיה כגון תמונות
וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג
התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת
וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
האתר ,כמו גם כל המידע שבו ,לרבות עיצוב האתר ,קבצי מדיה וכל חומר מוצג באתר שייכים
במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור
כתוב מראש מהנהלת האתר.
בנוסף ,אין להפיץ ,להעתיק ,לשכפל ,לפרסם ,לחקות או לעבד פיסות קוד ,גרפיקות ,סימנים
מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של קישורים אל האתר המפנים אליו מאתרי אינטרנט
אחרים ותוכנם של הקישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופנים ממנו ,למידע המתפרסם בהם,
או לכל פרט אחר הקשור עימם.
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות
האתר ,ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או
אחר בשל הפסקת השירות ו/או הורדת האתר.
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא ) (as isולמשתמש לא תהיה כל טענה ,תביעה או
דרישה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו .האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יתאפשר
בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה אחר של המשתמש.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום לאלתר את גישת הגולש לאתר אם הפר את
תנאי התקנון ,ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
מכתבי ההמלצות המופיעים באתר הינם אמיתיים ואותנטיים ושמות הלקוחות המלאים שמורים
במערכת מפאת שמירה על צנעת הפרט.
התמונות באתר להמחשה בלבד.
צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר .במקרים בהם
יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע ,מוסכם בזאת כי לגולשים באתר לא תהא כל
תביעה ,טענה או דרישה כלפי צוות האתר.
איזור שיפוט במקרה של מחלוקת -על התקנון יחול הדין הישראלי .סמכות השיפוט לגביו תהא
נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
ט.ל.ח.

