תקנון סל תשלומים חלופי "הנבחרים שלי" ,מעודכן  -חל מיום .....1.1

 .1הגדרות
באישור זה –
"אזור חיוג"" ,טצ"ג"" ,מרכזת פרטית"" ,מרכזת ציבורית"" ,שיחה"" ,שירות
רסל"ש ( ,")ISDNו"שירות רסל"ש בסיסי ( – ")ISDN-BRAכהגדרתם
בתקנות התשלומים9
"החברה" – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ9
"חג" – ראשון ושני של ראש השנה ,יום הכיפורים ,ראשון ושמיני עצרת של
סוכות ,ראשון ושביעי של פסח ,יום העצמאות וחג השבועות9
"מנוי" ו"קו מנוי" – כהגדרתם בתקנות הבזק (התקנה ,תפעול ותחזוקה) ,התשמ"ה –
911763
"מספרי יעד" – מספרי טלפון של מנויי החברה אשר עליהם הודיע לחברה מנוי שבחר בסל
"הנבחרים שלי" ובלבד
שאינם מספרי טלפון לפי הקידומת המתחילה בספרה ( 1למעט מספרי  1-577ומספרים
בחיוב רגיל) ,שאינם מספרי טלפון המאפשרים גישה ישירה אל שירותי אינטרנט שנותן בעל
רשיון מיוחד למתן שירותי אינטרנט הנמצאים באותו אזור חיוג שנמצא בו מנוי של סל
הנבחרים שלי ושאינם מספרי שירות המשמשים לשיחות נכנסות בלבד9
"סל "הנבחרים שלי" – סל תשלומים חלופי המאפשר למנוי החברה להתקשר
מקו מנוי-טלפון שברשותו לשנים ,שלושה ,חמישה או עשרה מספרי יעד לכל
היותר ,לפי העניין ,לרבות קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי ( – ISDN
 )BRAולמעט טצ"ג וקו בשירות חי"פ ,שעליו הודיע המנוי מראש לחברה9
"שירות חי"פ" (חיוג ישיר פנימה) – שירות בזק המאפשר מתן שירותי בזק
באמצעות קבוצה אחת או יותר של מספרי טלפון שהוקצו במרכזת ציבורית
למרכזת פרטית או לכל ציוד אלקטרוני אחר9
"תקנות התשלומים" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד
שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) ,התשס"ד – .24772

 1ק"ת התשמ"ח ,עמ'  91774התשנ"ז ,עמ' .4
 2ק"ת התשס"ד ,עמ'  9347התשס"ח ,עמ' .151

 .4תשלומים בעד שירותי בזק – סל הנבחרים שלי
א .התשלומים בעד שירותי בזק לפי סל "הנבחרים שלי" יהיו ,בתוספת מס ערך מוסף
לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – ( 31753להלן – מע"מ) ,כמפורט להלן8
( )1תשלום קבוע חודשי בעד קו מנוי-טלפון -
א .לענין קו-מנוי טלפון למעט קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי
( )ISDN-BRAאו בשירות חי"פ – התשלום הקבוע בפרט (1ב) בחלק
ב' בתוספת לתקנות התשלומים9
ב.

לענין קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי (– )ISDN-BRA
התשלום הקבוע בפרט  1בחלק ב' בתוספת לתקנות התשלומים9

ג.

על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו(-ב) ,אם בחר המנוי בסל
תשלומים חלופי נוסף לגבי אותו קו מנוי-טלפון ,ישלם רק תשלום
קבוע חודשי אחד בעד הקו ,לפי הגבוה.

( )4בעד שיחות אל מספרי היעד תשולם מחצית משיעור החיוב בעד כל שיחה לפי
אותיות ההיכר כ' ו-א' בלוח א' שבחלק א' בתוספת לתקנות התשלומים,
בצירוף תשלום חודשי קבוע לפי אחת מ 2-חלופות אלה ,בהתאם לבחירת
המנוי מראש8
א .חלופה א' – בעד שיחות המתבצעות לשני מספרי יעד ,תשלום חודשי
קבוע בעד השיחות אל מספרי היעד או חלקם –  ₪ 17.77( ₪ 7.14כולל
מע"מ).
ב.

חלופה ב' – בעד שיחות המתבצעות לשלושה מספרי יעד ,תשלום
חודשי קבוע בעד השיחות אל מספרי היעד או חלקם – ₪ 12( ₪ 11.73
כולל מע"מ).

ג.

חלופה ג' – בעד שיחות המתבצעות לחמישה מספרי יעד ,תשלום
חודשי קבוע בעד השיחות אל מספרי היעד או חלקם – ₪17( ₪ 14.17
כולל מע"מ).

ד.

חלופה ד' – בעד שיחות המתבצעות לעשרה מספרי יעד ,תשלום חודשי
קבוע בעד השיחות אל מספרי היעד או חלקם –  ₪ 11( ₪ 46.44כולל
מע"מ).

ב.

תשלום חודשי קבוע לפי כל אחת מהחלופות המופרטות בסעיף קטן א( )4יחול אף
אם בפועל לא בוצעה כל שיחה במהלך החודש.
לעניין החיוב בעד שיחה כאמור בסעיף קטן א( ,)4יחושב סכום התשלום לפי שיעור
התשלום בעד דקת שיחה כשהוא מחולק ב 47-ומוכפל במשך השיחה בשניות
שלמות ,כשחלק של שניה יראו כשניה שלמה.

ד.

מנוי רשאי לבחור בחלופה אחת בלבד מהחלופות המפורטות בסעיף קטן א( )4לכל
קו מנוי-טלפון לרבות קו מנוי טלפון בשירות רסל"ש בסיסי (.)ISDN-BRA

ג.

 3ס"ח התשל"ו ,עמ'  934התשנ"ט ,עמ' .42

