תקנון ותנאי שימוש -סימולטור ביטוח ד.נ.ר
ד.נ.ר סוכנות לביטוח בע"מ ו/או חברות הבנות שלה ו/או חברות קשורות אליה (ד.נ.ר ו/או כל חברת בת
ו/או חברה קשורה ייקראו להלן יחד "ד.נ.ר") מברכים אותך ("אתה" או "המשתמש") על בחירתך
לעשות שימוש בסימולטור זה שהינו כלי ייחודי פרי פיתוחה ובבעלותה של ד.נ.ר ("הסימולטור").
הסכמה לתנאים
תנאים אלו ,שיפורטו להלן ,מהווים את ההסכם כין הצדדים לצורך השימוש בסימולטור ("ההסכם").
לאחר קריאתך את תנאי ההסכם ובטרם תעשה שימוש בסימולטור תידרש לסמן בתיבה המתאימה כי
קראת והבנת את תנאי ההסכם .מובהר ומוסכם כי שימושך בסימולטור ו/או המשך השימוש בו ו/או
סימון התיבה כאמור מהווים את הסכמתך לתנאי ההסכם בנוסחם המופיע כאן וכפי שיעודכן מעת לעת
ואישורך לפעול על פיהם בכל עת במסגרת השימוש בסימולטור .במידה ואינך מסכים לתנאי ההסכם
או חלקם עלייך לחדול באופן מיידי מלעשות שימוש בסימולטור.
מובהר כי השימוש בסימולטור זה ניתן לך מכוח היותך סוכן ו/או מצוי בקשר עסקי כלשהו עם ד.נ.ר
אך ורק למטרת עריכת פוליסות ביטוח ללקוחות של ד.נ.ר בלבד (להלן" :הלקוחות") וזאת למשך
תקופת ההתקשרות בינך לבין ד.נ.ר (להלן" :מטרת השימוש המותרת") .לאחר הפסקת הקשר בינך
לבין ד.נ.ר מכל סיבה שהיא ,עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בסימולטור לחלוטין.
הרשאת שימוש
בכפוף לעמידתך בתנאי ההסכם ,ניתן לך בזאת רישיון שימוש בסימולטור שהינו רישיון מוגבל ,אישי,
שאינו בלעדי ,שאינו ניתן להעברה ו/או להמחאה ,שאינו מעניק זכויות למתן רישיונות משנה ,בלתי-
מסחרי ,ואשר ניתן לביטול באופן מלא בכל עת ("רישיון השימוש") .אין בתנאי רישיון השימוש בכדי
להעביר אליך כל זכות בסימולטור או בקשר אליו ,אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאי
הסכם זה.
גישה לסימולטור
ככל שהנך רשאי לעשות שימוש בסימולטור ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של ד.נ.ר ועל פי תנאי הסכם
זה ,תעניק לך ד.נ.ר שם משתמש וסיסמת גישה אשר באמצעותם תוכל לגשת לשירותי הסימולטור.
מובהר ,והנך מאשר ,שהשם והסיסמה (וזכות הגישה) הינם אישיים וניתנים לך מתוקף התקשרותך עם
ד.נ.ר .חל עלייך איסור להעביר או לגלות פרטים אלו ו/או לאפשר באמצעותם שימוש בסימולטור של
כל גורם אחר מלבדך .הפרה של תנאי זה תאפשר לד.נ.ר להפסיק את שימושך בסימולטור באופן מיידי.
במידה ופרטי הגישה האישיים שלך אבדו ו/או נגנבו ו/או יש לך חשש שהגיעו לידיו של צד ג' שאינו
מורשה לעשות בהם שימוש ,הנך מתחייב להודיע על כך באופן מיידי לד.נ.ר ולסייע בידיה ,ככל שיידרש,
במניעת פגיעה ו/או נזק.
סיום ההסכם
עם סיומה ,מכל סיבה שהיא ,או פקיעתה של ההתקשרות שלך עם ד.נ.ר ,יסתיים גם הסכם זה ויפקע
רישיון השימוש שניתן לך ,באופן אוטומטי ללא צורך במסירת הודעה כלשהי בעניין זה.
על אף האמור לעיל ,באם ד.נ.ר תסבור שהנך עושה שימוש לרעה בסימולטור (או שיש לה בסיס סביר
להניח כי תעשה שימוש כזה) ו/או בכל מקרה של אירוע חריג בקשר עם הסימולטור ,ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי של ד.נ.ר  ,תהיה ד.נ.ר רשאית להפסיק את הגישה לסימולטור באופן מיידי ,בין אם למשתמש
בודד ובין אם לכלל המשתמשים .הנך מאשר ומסכים כי לא תהיה לך והנך מוותר באופן סופי ,מוחלט
ובלתי חוזר ,על כל טענה ו/או תביעה כלפי ד.נ.ר בהקשר זה.
קניין רוחני

הסימולטור פותח על ידי ד.נ.ר והוא פרי פיתוחה והשקעתה .הסימולטור ומלוא הזכויות והבעלות בו
ובמידע הכלול בו או המסופק באמצעותו הינם ויוסיפו להיות בכל עת קניינה של ד.נ.ר .הסימנים
המופיעים בסימולטור הינם סימניה המסחריים של ד.נ.ר בין אם אלו רשומים ובין אם לאו; אין לעשות
כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין של ד.נ.ר בסימולטור ו/או בסימנים אלו.
חל איסור על עריכת שינוי כלשהו במידע שבסימולטור וכן אסורה כל פעולה של העתקה ,שכפול ,צילום,
הדפסה ,שידור ,הצגה או שימוש בפלט מתוך הסימולטור לצורך הפצה או פרסום או לשם מסחר באלו
בכל דרך שהיא; כמו כן חל איסור על כל פעולת תכנות מכל סוג בסימולטור ובכלל זה ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,הנדסה לאחור ) (reverse engineerשל הסימולטור ,דקומפילציה )(decompilation
של הסימולטור ,שינוי ,עריכה ,תכנות מחדש של קוד הסימולטור ,שימוש בתוכנות לאחזור אוטומטי
של מידע ( )robots, crawlersוכל ניסיון לפענח מבנה ,אלגוריתם ,צפנים או קוד של הסימולטור.
הגבלת אחריות
הסימולטור ,המידע הכלול בו ו/או המידע והחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות הסימולטור
מוצעים לשימוש במצבם כפי שהם ( .)AS ISבנוסף הנך מודע לכך ומאשר כי הסימולטור מבוסס על
מידע אשר נמס לד.נ.ר על ידי חברות הביטוח ו/או צדדים שלישיים אחרים וכי יכול להיות שבמידע זה
נפלו טעויות ו/או שאינו מעודכן .המידע הזה נמסר לך כפי שהוא ( )AS ISללא כל התחייבות או אחריות
של ד.נ.ר ו/או מי מטעמה ,באופן מפורש או מכללא.
הסימולטור נועד להיות כלי עזר בידיך שנועד להקל על ההתמצאות ואיתור הצעות בעלות פוטנציאל
משתלם ללקוחות בלבד ,אולם המידע הניתן באמצעותו אינו מחייב את ד.נ.ר בכל צורה שהיא וההצעה
הסופית והקובעת תהא זו המתקבלת מטעם חברות הביטוח ועל כן באחריותך לוודא מול חברת הביטוח
הרלבנטית את כל הפרטים הנדרשים לרבות עלות הפרמיה והכיסוי הביטוחי ,בטרם סיכום העסקה מול
הלקוחות .עוד הנך מאשר כי המידע הניתן באמצעות הסימולטור הינו כללי ו/או מבוסס על הנחות
כלליות וכי הנתונים הספציפיים של הלקוחות עשויים להשפיע על ההצעה הסופית והמחייבת שתינתן
על ידי חברות הביטוח בלבד .הנך מתחייב ליידע את הלקוחות באופן מפורש וברור לגבי האמור בטרם
תעשה כל שימוש ו/או תציג להם מידע מתוך הסימולטור .בכל מקרה ,ד.נ.ר איננה אחראית לכל נזק
ו/או הפסד ,מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או ללקוחת ו/או לכל מי מטעמם ו/או לכל צד ג' ,בקשר עם
הסימולטור ו/או השימוש בו ולרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג במסגרתו .הנך מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
שימושים אסורים בסימולטור
חל עליך איסור לעשות בסימולטור כל שימוש שהוא )1( :לכל מטרה שאיננה בגדר מטרת השימוש
המותרת; ( )2למטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ו/או ללא הרשאה ו/או כל שימוש שהינו שימוש
לרעה ו/או שאינו תואם את המטרות שלשמן ניתנה לך הרשאת שימוש בסימולטור; ( )3נועד לשבש את
פעילותו התקינה והשוטפת של הסימולטור ו/או נועד להורדה ו/או העתקה ו/או אחסון של הסימולטור
ו/או המידע הכלול בו ,במלואם או בחלקם ,בין היתר באמצעות כריית מידע אוטומטית ו/או malware
(נוזקה) ו/או ( spywareרוגלה) ו/או וירוס ו/או באג ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל יישום ,קובץ
או תוכנה העלולים לגרום לשיבוש המידע ו/או פעולת הסימולטור; או ( )4מפר את הוראות הסכם זה.
שינויים ,עדכונים והפסקת שימוש בסימולטור
למרות כל האמור בהסכם זה ,ד.נ.ר תהיה רשאית להפסיק את שירותי הסימולטור בכל עת ,באופן מלא
או חלקי באמצעות מסירה ו/או פרסום של הודעה למשתמשים .כמו כן תהיה ד.נ.ר רשאית לשנות את
הסימולטור ,אופן השימוש בו ,הגישה אליו ,התכנים הכלולים בו והעיצוב שלו וכן להוסיף על שירותי
הסימולטור או לצמצם אותם ,כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ד.נ.ר ומבלי שתחול עליה כל חובה
להודיע על כך למשתמש ו/או לקבל את אישורו ומבלי שלמשתמש תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
שונות

הסכם זה בא להוסיף על כל הסכם ,מסמך או הסכמה ,הקיימים בינך לבין ד.נ.ר ואין בהסכם זה כדי
לשנות ו/או לגרוע מכל הסכם ,מסמך או הסכמה קיימים בין הצדדים;
הסכם זה ו/או השימוש בסימולטור וכן כל סכסוך או מחלוקת בקשר עמם יהיו כפופים לדיני מדינת
ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל בלבד;
הסכם זה ו/או השימוש בסימולטור אין בהם כשלעצמם והם לא יתפרשו כיוצרים כל יחסי שותפות,
שליחות ,מיזם משותף ,יחסי עובד-מעביד או יחסי נותן-מקבל זיכיון.
כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא
תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.
התנאים שבהסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הם מיועדים כמובן לגברים
ולנשים כאחד.
נקודות נוספות לדיון:
 .1האם במסגרת השימוש בסימולטור נשמר מידע אישי כלשהו של הלקוחות ? במידה וכן ,אנא
עדכנו אותנו לגבי סוג ואופי המידע שכן יש לבדוק היבטי הגנת הפרטיות ורישום מאגרי מידע?
 .2האם הסימולטור כולל שירותים  /אפליקציות של צד ג' אשר עשויים להיות כפופים לתנאי
הרישיונות של אותם צדדי ג' ?

