פלוס500ישראל בע"מ

הצהרת סיכונים

הצהרת סיכונים
הפעילות בזירה דורשת מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה
לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי
ההשקעה בתוך זמן קצר; החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי
לעסקאות איתך ,ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה
מוכר.

חוזי הפרשים עלולים להעמיד בסכנה את ההון שלך .חוזי הפרשים נחשבים לבעלי סיכון גבוה מאחר שאין
בהם הגנה על ההון ,אין מובטחת תשואה והלקוחות עלולים להפסיד את הסכום שהשקיעו.
המסחר בחוזי הפרשים אינו מתאים לכל משקיע; ודא שאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בכך.
באמצעות פלטפורמת המסחר של  ,Plus500אין אפשרות להפסיד מעבר לסכום שהושקע ,והלקוחות אינם
יכולים להישאר חייבים ל.Plus500-
 .1הצהרת סיכונים זו מהווה חלק מהסכם הלקוח כהגדרתו בהסכם המשתמש
 .1.1אתה שוקל להתחיל לסחור בחוזי הפרשים ,תוך שימוש בפלטפורמת המסחר של פלוס500ישראל בע"מ
(" ,"Plus500"( )Plus500IL Ltdאנחנו"" ,שלנו"" ,החברה") .חוזי הפרשים הינם השקעות עתירות
סיכון ,שאינן מתאימות לכל אחד.
 .1.2מסמך זה מהווה חלק מהסכם הלקוח ,כהגדרתו בהסכם המשתמש ,אליו התחייבת .בהודעה זו נמסר
לך מידע על הסיכונים הקשורים לחוזי הפרשים ,אך לא ניתן למסור במסגרתה הסבר לגבי כל
הסיכונים ,או על הקשר בין סיכונים כאמור לבין הנסיבות האישיות שלך .אם יש לך ספקות כלשהם,
עליך לקבל ייעוץ מקצועי ומשפטי בעניין.
 .1.3חשוב להבין באופן מלא את הסיכונים הכרוכים בדבר ,כמפורט בהסכם המשתמש (פרק א' ,חלק
ראשון) לפני קבלת ההחלטה להתחיל בקשרי מסחר איתנו .ככל שתבחר להתחיל בקשרי מסחר איתנו,
חשוב שתהיה מודע לסיכונים הכרוכים בכך ,שיהיו בידך את המשאבים הכספיים המתאימים על מנת
לשאת בסיכונים כאלה ,ושתקפיד לעקוב אחרי הפוזיציות שלך.
 .1.4ככל שקיימת סתירה בין הסכם המשתמש לבין מסמך זה ,הוראות הסכם המשתמש גוברות.
 .2הפסדים גדולים במיוחד
 .2.1משמעות אופי המסחר בחוזי הפרשים הוא שהן הרווחים והן ההפסדים עשויים להיות גדולים
במיוחד ,ואם לא תיתן הוראת סגור בהפסד או הגבלת שער ,אתה עלול לשאת בהפסדים גדולים מאד,
אם העיסקה שלך תנוע נגדך .ואולם ,לא תוכל להפסיד יותר מן ההון בחשבון המסחר שלך.
 .3חיובים ומיסים
 .3.1מתן שירותים על ידי  Plus500ללקוח שהינם מעבר לעלות רכישת המכשיר הפיננסי הוא בכפוף
לתשלום עמלות ,המפורטות באתר האינטרנט של החברה ובהסכם המשתמש .לפני ביצוע פעילות
מסחר ,על הלקוח לקבל פרטים לגבי כל העמלות והחיובים שיהיה עליו לשלם .הלקוח הוא זה שאחראי
לבדוק אם חלו שינויים בחיובים אלה.
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 .3.2החיובים של  Plus500כפופים לשינויים ,בהתאם לתנאי הסכם המשתמש.
 .3.3ישנו סיכון שעל פעולות המסחר של הלקוח במכשירים פיננסיים יחולו מיסים ו/או היטלים אחרים
(אף מעבר לאלה החלים כיום)  ,למשל ,בשל שינויי חקיקה או בשל נסיבותיו האישיות של הלקוח.
מובהר ,כי החברה אינה מעניקה ייעוץ מס או כלכלי כלשהו.
 .3.4הלקוח אחראי לכל המיסים ו/או היטלים אחרים שעלולים לחול בגין פעולות המסחר שלו (לפרטים
נוספים בדבר המיסים והחובות החלים על הלקוח נא ראה את הסכם המשתמש).
 .3.5יצוין ,שמיסים כפופים לשינויים ,ללא הודעה מוקדמת.
 .4חוזי הפרשים עלולים להיות לא מתאימים להשקעה לטווח ארוך
חוזי הפרשים עלולים להיות לא מתאימים עבור משקיע לטווח ארוך .אם אתה מחזיק חוזה הפרשים פתוח
למשך פרק זמן ארוך ,העלויות הכרוכות בכך גדלות ,וייתכן שתחת זאת ,יהיה זול יותר לקנות את נכס
הבסיס.
 .5אי הקניית זכויות במכשיר הבסיס
חוזי הפרשים אינם מקנים כל זכות במכשירי הבסיס ,ובמקרה של חוזי הפרשים על מניות ,למשל – זכויות
הצבעה.
 .6עליך להשקיע רק את הסכומים שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד
אל תשקיע בחוזי הפרשים כספים שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד .השקעה בחוזי הפרשים כרוכה ברמת
סיכון גבוהה למשקיע ,ובשל תנודות בערך ,המשקיע עלול שלא לקבל בחזרה את הסכום שאותו השקיע.
 .7התאמה
 .7.1בכפוף להתחייבותנו להעריך את התאמתה של פלטפורמת המסחר לנסיבות שלך ,כל החלטה לגבי
פתיחת וניהול חשבון מסחר ,וכן הבנת הסיכונים ,הן באחריותך.
 .7.2אנו עשויים גם לבקש ממך מידע על הנכסים הפיננסיים וההכנסות שלך .אנחנו לא עוקבים עבורך אחר
התאמתם של הסכומים ששלחת לנו או של הרווחים וההפסדים שלך למצב המתואר במסגרת המידע
שנמסר כאמור .אתה הוא זה שעליו להעריך אם המשאבים הכספיים שלך מספיקים ,ואת הסיכון
שאותו אתה נוטל.
 .8סיכונים פוטנציאליים
 .8.1אינך יכול להפסיד יותר מההון בחשבון המסחר שלך.
 .8.2טרם פתיחת עיסקה בפלטפורמת המסחר ,תדרש להפקיד כספים כבטחונות התחלתיים ,ועל מנת
להשאיר עיסקה פתוחה ,עליך לוודא שההון בחשבון המסחר שלך עולה על הבטחונות התחזוקתיים
הדרושים .הבטחונות ההתחלתיים והתחזוקתיים משתנים בין המכשירים ומפורטים בפלטפורמת
המסחר .משמעות הדבר היא ,שבמסחר שלך ,תעשה שימוש ב"מינוף" והדבר עשוי לעבוד לטובתך או
נגדך; תנועת מחיר קטנה לטובתך יכולה להוביל לתשואה גבוהה ביחס לבטחונות ההתחלתיים
שהופקדו לצורך המסחר ,אך יחד עם זאת ,תנועת מחיר קטנה נגדך עלולה להביא להפסדים
משמעותיים.
 .8.3בנוסף ,הינך נדרש לוודא שההון שבחשבון המסחר שלך יעלה על הבטחונות התחזוקתיים ,על מנת
שהעיסקה תישאר פתוחה .לכן ,במקרה שבו המחיר ינוע לרעתך ,אתה עשוי להידרש לתת לנו בטחונות
נוספים משמעותיים ,בהתראה קצרה ,על מנת לקיים את העסקאות הפתוחות שלך .אם לא תעשה
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זאת ,נהיה זכאים לסגור את העסקאות שלך ,כולן או מקצתן ,וכן לסגור באופן חלקי את כולן או את
חלקן .אתה תהיה אחראי לכל הפסד שיגרם עקב כך.
 .8.4עליך להיות מודע גם לכך שעל פי הסכם המשתמש שלנו אנו זכאים ,על פי שיקול דעתנו הבלעדי,
למסור לך דרישת בטחונות ( .)Margin Callעל פי הסכם המשתמש ,הנך נדרש למלא אחר כל דרישת
הבטחונות ( )Margin Callבאופן מיידי ,בכל אמצעי רלוונטי ,בתוך פרק הזמן שנקבע .אם לא תעשה
כן ,נהיה רשאים לסגור את הפוזיציות שלך ,כולן או מקצתן.
 .8.5למעט אם תבצע הוראות היוצרות הגבלה מוחלטת על ההפסדים שלך (כגון הוספת הוראת סגור
בהפסד או סגור ברווח לחשבון שלך) ,תנועות שוק שליליות עלולות להוביל להפסד מלוא ההון בחשבון
המסחר שלך .אנו מציעים מגוון כלים לניהול סיכונים ,על מנת לסייע לך לנהל את הסיכון.
 .9חוזי הפרשים אינם מתאימים בהכרח להפקת הכנסה
 .9.1חוזי הפרשים אינם מתאימים בהכרח למשקיע שחפץ להפיק הכנסה מהשקעותיו ,משום שבמונחים
כספיים ,עלולות להתרחש תנודות משמעותיות בהכנסה מהשקעות אלה .בהשקעה במוצר מסחר
מעבר לדלפק ( ,)OTCשאינה השקעה אשר ניתנת למימוש ,עלול להיות קשה למכור או לממש את
ההשקעה ולקבל מידע אמין לגבי ערכה או או לגבי מידת הסיכון לה היא חשופה ,בייחוד במסחר
באמצעות שירותי החברה ,שכן החברה פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך (למידע נוסף ראה הצהרת
נסיבות שיש בהן ניגוד עניינים הזמינה באתר אינטרנט שלנו).
 .9.2מובן הדבר כי ללקוח אין כל זכויות או חובות ביחס לנכסי הבסיס הקשורים לחוזי ההפרשים בו הוא
סוחר ,וכי אין כל מסירה של נכס הבסיס.
 .10תנודות בשוק
 .10.1חשוב שתבין את הסיכונים הכרוכים במסחר בחוזי הפרשים ,שכן לתנודות במחירי השוק של נכס
הבסיס עשויות להיות השפעה ניכרת על הרווחיות מהמסחר .לדוגמא :ערכן של השקעות בחוזי
הפרשים על מט"ח עשויות לרדת או לעלות בשל שינויים בשער חליפין.
 .10.2לכן ,חוזי הפרשים מתאימים רק לאלה המבינים באופן מלא את סיכון השוק ואת כל הסיכונים
הנלווים ,ושיש להם ניסיון קודם במסחר .אם אינך בטוח ,כדאי לך לקבל ייעוץ עצמאי.
 .10.3עליך להיות מודע לכך שבעת המסחר בנכסים פיננסיים ,עלולה להתרחש גלישת מחירים (.)Slippage
זהו מצב שבו במועד שבו הוראה מוצגת לביצוע ,המחיר הספציפי שמוצג ללקוח עלול להיות לא זמין;
לכן ,ההוראה תבוצע במחיר זמין הקרוב למחיר המבוקש (מעליו או מתחתיו) .כך ,גלישת מחירים היא
ההפרש בין המחיר המצופה של ההוראה ,לבין המחיר בו ההוראה מבוצעת בפועל .עליך להיות מודע
לכך שגלישת מחירים היא אלמנט שכיח במסחר במכשירים פיננסיים .גלישת מחירים מתרחשת יותר
בתקופות של היעדר נזילות או תנודתיות רבה יותר (למשל בשל הודעות של חדשות ,אירועים כלכליים
ופתיחות שוק וגורמים אחרים) ,והופכת את הביצוע של הוראה במחיר ספציפי לבלתי אפשרי .במילים
אחרות ,קיים סיכון כי ההוראות שלך עשויות שלא להתבצע במחירים המבוקשים על ידך .גלישת
מחירים עשויה להופיע בכל סוגי החשבונות והמכשירים שאנו מציעים.
 .11נגזרים
 .11.1פוזיציות שנפתחות אצלנו לא נסחרות באף בורסה או שוק .המחירים והתנאים האחרים נקבעים על
ידינו ,בכפוף לכל החובות המוטלות עלינו ,ליתן את הביצוע הטוב ביותר ,לפעול בסבירות ובהתאם
להסכם המשתמש ומדיניות ביצוע ההוראות שלנו .כל מסחר בחוזי הפרשים שאתה מבצע באמצעות
פלטפורמת המסחר שלנו מביא לכך שאתה מתקשר בחוזה איתנו .ניתן לסגור חוזים אלה רק איתנו,
והם אינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר.
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 .12הצורך במעקב אחר הפוזיציות
בגלל השפעת המינוף ,ובשל כך ,המהירות שבה ניתן לעשות רווחים או לספוג הפסדים הינה גבוהה ,ועל כן
חשוב שתעקוב בקפידה אחר הפוזיציות שלך .האחריות למעקב אחר פעולות המסחר שלך מוטלת עליך.
 .13סיכונים תפעוליים
 .13.1כאשר פלטפורמת המסחר מותקנת במכשירך סיכונים תפעוליים הינם אינהרנטיים בכל עיסקה.
לדוגמא ,שיבושים בתהליכים התפעוליים של  Plus500או מי מטעמה ,כגון תקשורת ,מחשבים,
רשתות מחשבים או רשתות טלפון נייד ,או אירועים חיצוניים ,עלולים להוביל לעיכובים בביצוע
הוראתך Plus500 .אינה נוטלת על עצמה חובות ואינה נושאת בכל אחריות או חבות שהיא בקשר עם
התהליכים התפעוליים של  Plus500או מי מטעמה ,למעט ככל שנגרמו בשל מרמה ,רשלנות או חוסר
יושר מצידה של .Plus500
 .13.2בקשר עם השימוש בציוד מחשבים ,אמצעי תקשורת ונתונים ,הלקוח נוטל על עצמו ,בין יתר
הסיכונים ,את הסיכונים שלהלן ,ובמקרים אלה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)

הפסקת חשמל בציוד בצד של הלקוח או הספק או מפעיל התקשורת (לרבות תקשורת קולית)
שנותן שירותים ללקוח;
נזק פיסי לערוצי התקשורת בהם נעשה שימוש לחיבור בין הלקוח לבין הספק (מפעיל תקשורת)
ושרת המסחר או המידע של הלקוח ,או הרס שלהם;
הפסקה זמנית (איכות נמוכה באופן בלתי קביל) של התקשורת דרך הערוצים בהם נעשה שימוש
על ידי הלקוח או על ידי החברה ,או הערוצים בהם נעשה שימוש על ידי הספק או מפעיל
התקשורת (לרבות תקשורת קולית) ,שבהם נעשה שימוש על ידי הלקוח או על ידי החברה;
הגדרות במסוף של הלקוח שאינן נכונות או אינן מתאימות לדרישות;
עדכון שלא במועדו של המסוף של הלקוח;
שימוש בערוצי תקשורת ,חומרה ותוכנה ,יוצרים סיכון של אי-קבלה ,על ידי הלקוח ,של מסר
(לרבות מסר טקסט) מן החברה;
מסחר באמצעות טלפון עלול להיות מופרע בשל עומס יתר על החיבור;
תקלה בפלטפורמה או אי יכולת להפעילה ,הכוללת גם את המסוף של הלקוח.

 .13.3הלקוח עלול לספוג הפסדים כספיים שיגרמו בשל התממשותם של הסיכונים דלעיל ,כשPlus500-
אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות במקרה שבו סיכון כאמור יתממש ,והלקוח יהיה האחראי
הבלעדי לכל ההפסדים שיספוג בקשר אליהם.
 .14פלטפורמת מסחר
 .14.1אנו מזהירים את הלקוח כי בעת מסחר בפלטפורמת המסחר שהינה פלטפורמה אלקטרונית ,הוא נוטל
על עצמו סיכון של הפסד כספי שעלול להיות תוצאתם ,בין היתר ,של אלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

כשל במכשירים או בתוכנה של הלקוח ואיכות חיבור ירודה;
כשל ,תקלה או שימוש בלתי תקין בחומרה או בתוכנה של הלקוח או של החברה;
הפעלה לא תקינה של הציוד של הלקוח;
הגדרות לא נכונות במסוף של הלקוח;
עדכון שלא במועד של המסוף של הלקוח.

 .14.2הלקוח מאשר שהוא מודע לכך שהמקור האמין היחיד של הזרמת ציטוטים הוא מאגר הציטוטים של
השרת בזמן אמת .מאגר הציטוטים במסוף של הלקוח אינו מקור אמין לתזרים ציטוטים מהימנים,
משום שהחיבור בין המסוף של הלקוח לבין השרת עלול להיות משובש בנקודה מסויימת ,וחלק מן
הציטוטים עלולים ,פשוט ,שלא להגיע למסוף של הלקוח.
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 .15התקשורת בין הלקוח לבין החברה
 .15.1הלקוח יטול על עצמו את הסיכון לכל הפסד כספי שיגרם בשל כך שקיבל באיחור או לא קיבל בכלל
כל הודעה מן החברה.
 .15.2הלקוח מאשר שהמידע הלא מוצפן המועבר בדואר אלקטרוני אינו מוגן בפני כל גישה בלתי מורשית.
 .15.3החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה שבו יש לצדדים שלישיים גישה למידע ,לרבות כתובות
אלקטרוניות ,מסרים ומידע פרטי אלקטרוניים ונתוני גישה ,כשהם מועברים בין החברה לבין הלקוח,
או בשימוש באינטרנט או באמצעי תקשורת רשת אחרים ,או בכל אמצעי אלקטרוני אחר.
 .16אירועי כוח עליון
 .16.1במקרה של אירוע כוח עליון ,יתכן שהחברה לא תוכל להסדיר את ביצוע הוראות הלקוח ,או לבצע את
התחייבויותיה על פי ההסכם עם הלקוח .כתוצאה מכך ,הלקוח עלול לספוג הפסדים כספיים.
 .16.2לחברה לא תהיה כל אחריות או חבות בגין כל סוג של הפסד או נזק שיגרמו כתוצאה מכל כשל ,הפרעה
או עיכוב בביצוע התחייבויותיה על פי הסכם המשתמש ,מקום שכשל ,הפרעה או עיכוב כאמור נגרמו
כתצאה מאירוע כוח עליון.
 .17תנאי שוק חריגים
הלקוח מאשר שבתנאי שוק חריגים ,פרק הזמן שבמהלכו מבוצעות ההוראות עלול להתארך ,או לא ניתן
יהיה לבצע הוראות במחירים המוצהרים ,או הן לא יבוצעו כלל.
 .18סיכון מטבע
על הלקוח להיות מודע לכך שחוזי הפרשים שהם במטבע שאינו "המטבע המקומי" (מט"ח) טומנים בחובם
סיכונים נוספים הקשורים בתנודות מטבע (סיכוני מטבע).
 .19סיכון בגין רווחי לקוח שטרם מומשו
"כספי לקוח" מוחזקים על ידינו בחשבון ייעודי לטובת כספי לקוחות והינם מופרדים מכספי ונכסי החברה
שלנו ושל צד קשור אלינו ו/או בעל עניין בנו .לאור האמור ללקוחות אין חשיפה במקרה בו ישנה חדלות
פירעון של החברה מאחר וכספיהם מופקדים בחשבון נאמנות ו/או חשבון נפרד ,ונושיה אינם יכולים לעשות
כל שימוש בכספים אלו.
על הלקוח להיות מודע לכך כי רווחים והפסדים בגין עסקאות פתוחות אינם נחשבים ל"כספי לקוח" ומשכך
אינם זכאים למעמד משפטי ייחודי זה.
 .20אי מתן ייעוץ והמלצות
 .20.1כשהלקוח מוסר הוראות לחברה ,החברה אינה נותנת לו ייעוץ כלשהו לגבי היתרונות שבעיסקה
מסויימת ,או כל ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא ,והלקוח מאשר שהשירותים אינם כוללים מתן ייעוץ
השקעות ביחס לחוזי הפרשים או ביחס לנכסי הבסיס ,או כל ייעוץ אחר ,לרבות לעניין מיסוי; הלקוח
לבדו מתקשר בעיסקה ומקבל את ההחלטות הרלוונטית ,על בסיס שיקול דעתו הבלעדי .כשהלקוח
מבקש מן החברה להתקשר בעיסקה ,הוא מציג מצג לפיו הוא אחראי ,באופן בלעדי ,לביצוע הערכה
ומחקר עצמאיים משלו לגבי הסיכונים הכרוכים בעיסקה .הוא מציג מצג לפיו יש בידו ידע בעניני
השוק ,רקע מקצועי וניסיון המספיקים לו על מנת לבצע הערכה משל עצמו לגבי היתרונות והסיכונים
הכרוכים .החברה אינה נותנת כל התחייבות לגבי התאמת המוצרים הנסחרים על פי הסכם זה ,ואינה
נוטלת על עצמה כל חובת נאמנות ביחסיה עם הלקוח.
 .20.2לא חלה על החברה כל חובה ליתן ללקוח כל יעוץ משפטי ,ייעוץ מס ,ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר
בקשר עם כל עיסקה .בכל מקרה בו יש ללקוח ספק כלשהו לגבי חבות במס או השפעות כלכליות
אחרות שעשויות לחול עליו ,על הלקוח לפנות למומחה מתאים לקבלת ייעוץ.
פלוס500ישראל בע"מ – סיכונים2016-1 ,
5

 .21מסירת מידע
 .21.1החברה עשויה ,מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ,למסור ללקוח (באמצעות פרסום באתר האינטרנט שלה
או באמצעות פלטפורמת המסחר או בכל דרך אחרת) מידע ,חדשות ,פרשנות שוק או כל מידע אחר,
אך לא כשירות .מקום שהיא עושה כן:
(א)

החברה לא תהיה אחראית לגבי מידע כאמור;

(ב)

החברה אינה מציגה כל מצג ,ואינה נותנת כל התחייבות או אחריות לגבי היותו של מידע כאמור
מדוייק ,נכון או מלא ,או לגבי תוצאות המס או התוצאות המשפטיות או הכלכליות של כל
עיסקה הקשורה למידע זה;

(ג)

מידע זה נמסר רק על מנת לאפשר ללקוח לקבל את החלטותיו הוא לגבי ההשקעות ,והוא לא
עולה כדי ייעוץ השקעות ללקוח או קידום פיננסי ,שלא על פי בקשתו;

(ד)

ככל שהמסמך כולל הגבלה לפיה עליו להיות מיועד לאדם מסוים או לסוג בני אדם מסויימים,
או להיות מופץ לאדם או סוג בני אדם כאמור ,הלקוח מסכים שהוא לא יעביר אותו לאדם או
סוג בני אדם בניגוד להגבלה כאמור;

(ה)

הלקוח מקבל על עצמו שלפני משלוח המידע ,ייתכן שהחברה פעלה בעצמה על פיו ,על מנת
לעשות שימוש במידע עליו הוא מתבסס .החברה אינה מציגה כל מצג לגבי מועד הקבלה על ידי
הלקוח ,ואינה יכולה להבטיח שהוא יקבל מידע כאמור באותו זמן שלקוחות אחרים יקבלו
אותו.

 .21.2מובן הדבר שפרשנות שוק ,חדשות או מידע אחר שנמסרים על ידי החברה או שהחברה מעמידה
לרשות אחרים ,כפופים לשינויים ,והיא רשאית לחדול מלמסור אותם בכל עת ,ללא מתן הודעה על
כך.
 .22אין הבטחת רווחים
החברה אינה נותנת כל הבטחה לגבי עשיית רווחים או הימנעות מהפסדים בעת המסחר .הלקוח לא קיבל כל
הבטחה כאמור מן החברה או ממי מטעמה .הלקוח מודע לסיכונים האינהרנטיים לאופי מסחר זה ,ויש לו
את היכולת הכלכלית לשאת בסיכונים כאמור ולעמוד בכל הפסדים שיספוג.

לשאלות/הערות בקשר עם מסמך זה ,אנא פנה אלינו באמצעות עמוד "צור קשר".
ישראל ,אוקטובר 2016
פלוס500ישראל בע"מ
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