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 הסכם משתמש )עבור משתמשים ישראלים( 

 

 

 

ישראל 500פלוסהסכם משתמש זה )"ההסכם"(, לרבות ההוראות והתנאים בקשר לשימושך בשירות המסחר, מוצע על ידי  

ושכתובת משרדיה הינה דרך בגין    515233914. אשר הינה חברה הרשומה בישראל שמספרה  Plus500IL Ltd)) בע"מ

שיון לניהול זירת סוחר מטעם רשות ניירות ערך אביב, ישראל )"החברה", "אנו" ו"שלנו"(. החברה מחזיקה ברי-תל  125

. אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או 31.10.2016אשר בתוקף החל מיום  

במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. ניתן ליצור קשר עם רשות 

ישראל בע"מ הינו מתן שירותי מסחר באמצעות 500אביב. העיסוק של פלוס-, תל35ערך בכתובת רחוב מונטיפיורי ניירות 

( )"פלטפורמת המסחר"(. כאשר אנו Contracts for Differenceפלטפורמת מסחר מקוונת לשם מסחר בחוזי הפרשים )

. אם www.Plus500.co.il -המסחר או מבקר במתייחסים "אליך" ול"שלך", אנו מתייחסים למשתמש רשום בפלטפורמת 

תחליט להתקין את התוכנה שלנו על מנת לעשות שימוש בהדגמת המסחר, אזי ההוראות והתנאים הכלולים בהסכם משתמש  

זה )במידה הרלוונטית( יחולו עליך, ובכך שהנך מוריד את התוכנה, הנך מקבל על עצמך את הסכם משתמש זה ומסכים לקיים 

 ת והתנאים שבו. את ההוראו

 

הסכם משתמש זה, ביחד עם תקנון המסחר, הצהרת סיכונים, מדיניות ביצוע הוראות, מדיניות איסור הלבנת הון, מדיניות  

הפרטיות והצהרת נסיבות שיש בהן ניגוד עניינים )ביחד: "הסכם הלקוח"(, מהווים חוזה מחייב משפטית בינינו. הנך מקבל  

 והתנאים שבהסכם הלקוח כאשר הנך נרשם כמשתמש בפלטפורמת המסחר. על עצמך את ההוראות 

  לכל   מתאימה  ואינה  הסיכונים  והבנת  ידע,  מיומנות  דורשת  בזירה  הפעילות

  ההשקעה  כספי  מלוא  אבדן   של  ממשי  בסיכון  כרוכה  ממונפת  פעילות;  אדם

,  איתך  לעסקאות  נגדי  כצד  פועלת  זו  זירה  המפעילה  החברה;  קצר  זמן  בתוך

 .מוכר  כשאתה הקונה והיא קונה  כשאתה המוכרת היא ולכן

 

 

(, כרוכים CFDs-( ושימוש בפלטפורמת המסחר )אשר מאפשרת השקעות במינוף גבוה בCFDsמסחר בחוזי הפרשים )

סיכון כספך. עליך לוודא כי הנך מבין באופן מלא את הסיכונים הכרוכים בעניין, לפני התקנת התוכנה וגישה  ברמה גבוהה של  

 CFD-לפלטפורמת המסחר, וכן שעליך לקבל ייעוץ בנושא השקעות, פיננסים, מס ותחומים אחרים, ככל שנדרש. מסחר ב

ר בפלטפורמת המסחר, מופיע בהסכם משתמש זה וכן אינו מתאים לכל אדם. הסבר מפורט אודות הסיכונים הכרוכים במסח

באופן מלא את הסיכונים לפני שהנך  מבין  כי הנך  לוודא  סיכונים, שניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו. עליך  בהצהרת 

 מתקשר בהסכם הלקוח ועושה שימוש בפלטפורמת המסחר. 

 

בניירות ערך בודדים,    CFDsתקשר עמך בעסקאות  בכפוף לכך שתמלא את התחייבויותיך לפי הסכם הלקוח, אנו עשויים לה

סלי ניירות ערך, מדדים, מטבעות, סחורות, ומתכות יקרות וסיגים. אנו נתקשר בכל העסקאות לפי הסכם הלקוח, בתור שולח 

ולא בתור שלוח שלך. אנו נתייחס אליך כאל לקוח שלנו, והנך מסכים להתקשר בהסכם הלקוח, לעניין כל העסקאות, בתור 

 ולח ולא בתור שלוח עבור כל אדם אחר.ש
 

 הסכם משתמש זה, כולל את החלקים הבאים: 

 

 :פרק א'

 אזהרות –חלק ראשון 
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 כללי  –חלק שני 

 

 המכשירים הפיננסיים  –חלק שלישי 

 

 שמירה על כספי לקוחות  –חלק רביעי 

 

 מחיר ועלויות נלוות   –חלק חמישי 

 

 :פרק ב'

 רישום ותוכנה –חלק ראשון 

 

 עסקאות בפלטפורמת המסחר  –חלק שני 

 

 תשלומים בגין פלטפורמת המסחר  –חלק שלישי 

 

 תנאים כלליים בקשר ליחסינו עמך  –חלק רביעי 

 

 הגדרות  –חלק חמישי 

 

 

 עליך לקרוא בזהירות את כל המסמכים המרכיבים את הסכם הלקוח וכל הודעות אחרות ו/או כל מסמך אחר שמסרנו לך.

 

זכות לשנות את הסכם הלקוח מעת לעת; הדבר ייעשה בדרך כלל בתגובה לשינוי בדרישות חוקיות או אנו שומרים על ה

רגולטוריות )כגון הגבלות מסחר מסוימות או דרישות גילוי חדשות( או שינוי במדיניות פנימית. תימסר לך הודעה אודות 

יים ממתן הודעה כאמור, תהא רשאי להמשיך  שינוי מהותי בהסכם המשתמש, שבועיים בטרם תחילת השינוי. במהלך שבוע

ולעשות שימוש בפלטפורמת המסחר בהתאם לתנאים טרם השינוי האמור, וכל שינוי כאמור יכנס לתוקף בתום שבועיים  

ממועד ההודעה על השינוי. ככל ולא תקבל את השינוי עליך להפסיק את השימוש בפלטפורמת המסחר. במקרה שלא תקבל 

להסכם זה. המשך שימוש על ידך בפלטפורמת המסחר,   22.6יא לסיום של הסכמי הלקוח, בהתאם לסעיף  את השינוי, אנו נב

בהודעה  המצוין  מהמועד  החל  והפקודות שלך,  הפוזיציות  כל  על  יחול  הלקוח,  בהסכם  שינוי  כל  לשינוי.  הסכמתך  יהווה 

 ת טופס פתיחת החשבון בכל עת. האלקטרונית שלנו )שבועיים ממתן ההודעה(. אנו שומרים על הזכות לשנות א

 

זהו הסכם המשתמש הסטנדרטי שלנו, ובכוונתנו להסתמך עליו לשם הסדרת היחסים עמך. למען טובתך והגנתך, רצוי שתקרא  

את התנאים הללו בזהירות לפני שהנך מסכים להם. אם אינך מבין כל נקודה שהיא באיזה מהמסמכים המרכיבים את הסכם 

 ."קשר צור"ע נוסף באמצעות באמצעות מילוי הטופס המצויין בעמוד  הלקוח, אנא בקש מיד

  

http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
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 א פרק

 אזהרות   – ראשון חלק

 
רשות ניירות ערך לניהול זירת סוחר אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים  אין במתן רישיון שנותנת   ●

 הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ; 

 

הפעילות בזירת הסוחר אינה מתבצעת בבורסה ועל כן הלקוח כפוף לסיכונים, לרבות במקרה של חדלות פירעון   ●

 רת שהיא צד נגדי לעסקאות עם הלקוח; של הזירה או של חברה אח

בפעילות במסחר יש לחברה, בין השאר, אינטרסים מנוגדים לאינטרסים של הלקוח; היא המוכרת כשאתה הקונה   ●

 והיא הקונה כשאתה המוכר, לכן ייתכנו מצבים שבהם החברה תרוויח כשלקוח מפסיד; 

 

 שבו היא סוחרת;  קיים איסור לחברה להמליץ ללקוח על פעילות במכשיר פיננסי ●

 

 פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר; ●

 

 המסחר בזירה כרוך בתשלום עמלות )לא קיימות עמלות מסחר(; ●

 

במסגרת מסמך זה לא ניתן להבהיר את כל הסיכונים ואת כל שאר המשתנים הדרושים לצורך הערכתך את מידת  ●

במכשיר המסחר  במכשירים  כדאיות  הכרוכים  הסיכונים  בדבר  נוסף  למידע  הזירה;  באמצעות  הפיננסיים  ים 

 .הפיננסיים הנסחרים בזירה ראה חלק שלישי'

 

 

 כללי  –  שני חלק

 

 כללי .1

 

 (. Plus500IL Ltdישראל בע"מ )500שם החברה: פלוס 1.1

 

 . 7013, תל אביב, ת.ד 125כתובת החברה: דרך מנחם בגין  1.2

 

 . Plus500: תחתיו תספק החברה את השירותהשם המסחרי  1.3

 

 מידע ופרטי התקשרות דרכי .2

 

 כל ההודעות לחברה ישלחו:  2.1

 

על ידי הלקוח )ראה   "קשר  צור"באמצעות פלטפורמת המסחר, באמצעות מילוי הטופס המצוין בדף    2.1.1

 "טופס בקשה"( או בדרך אחרת כפי שנאפשר מעת לעת.   

 

 יע לך מעת לעת. לכתובת אחרת, מספר פקס אחר או כתובת דוא"ל כפי שאנו נוד 2.1.2

 

ביצוע פעולות מסחר יעשה באמצעות פלטפורמת המסחר המקוונת שלנו בלבד. אם תחליט להתקין את התוכנה   2.2

שלנו על מנת לעשות שימוש בהדגמת המסחר או לשם ביצוע פעילות מסחר )לאחר סיום הליך ההרשמה כאמור 

וע פעולות מסחר יעשו במסגרת פלטפורמת  בפרק ב' להסכם זה(, אזי משלוח וקבלת הוראות על ידך לצורך ביצ

 המסחר המקוונת בלבד. 
  

http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
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 הנך מסכים ומתחייב:  2.3

 

ליידע אותנו אודות כל שינוי במידע האישי והפיננסי שלך ו/או מצבך הפיננסי, באמצעות מילוי הטופס   2.3.1

 ."קשר צור"המצויין  בעמוד  

 

לעדכן ללא דיחוי את נתוני הרישום על מנת שיהיו עדכניים ומלאים, באמצעות מילוי הטופס המצויין   2.3.2

 ."קשר צור"בעמוד  

 

נתוני הרישום  באחריותך לוודא, בכל   2.3.3 ו/או מסמכים אודות  עת, כי קיבלנו ממך באופן מיידי הודעה 

הנוכחיים והעדכניים שלך, לרבות שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל נוכחיים ועדכניים. עליך 

לעדכן אותנו באופן מיידי במקרה של שינוי בכתובת או בפרטי הקשר שלך, אלא אם נסכים לצורת 

 תקשורת אחרת.

 

 הינך מאשר בזאת כי:  2.4

פרטיך ישמשו לצורך יצירת קשר עימך בעת הצורך ולשם משלוח דואר ו/או הודעות, לרבות הודעות    2.4.1

פלוס אשר  שלך  החשבון  אודות  דרישת   500תקופתיות  מסחר,  התראות  דין,  לפי  לשלוח  מחויבת 

ברה ו/או מכל חברה בטוחות, תוכן כלכלי ו/או מקצועי הקשור לשירותים שאנו מספקים לך, מאת הח

 , לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון נייד.500קשורה בקבוצת פלוס
 

קשורה  2.4.2 חברה  מכל  ו/או  החברה  מאת  שיווקי,  תוכן  של  ישיר  דיוור  משלוח  לצורך  ישמשו  פרטיך 

מור , לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון נייד. הינך רשאי לבטל הסכמתך כא500בקבוצת פלוס

בכל עת או לבקש להימחק מהמאגר, על ידי הגשת בקשה ספציפית להסרת הסכמתך כאמור במשלוח  

באתר, באמצעות משלוח הודעה בכתב  "קשר  צור"הודעה לחברה באמצעות מילוי טופס פנייה בעמוד 

באמצעות משלוח הודעה בהתאם לפרטים המופיעים   ,7013אביב ת.ד  - , תל125לכתובת: דרך בגין  

ו  בדיוור עצמו, או באמצעות ציון בחירתך כאמור בדרך שתאפשר החברה מעת לעת. פרטיך לא ישמש 

למשלוח דברי פרסום ללא הסכמתך, אשר תיאסף במפורש ואשר אותה תוכל להסיר בכל עת במשלוח  

 הודעה כאמור לעיל. 

      

 דוחות ומסמכים שיועברו ו/או יוצגו ללקוח:  2.5

 

כפי  2.5.1 שלך,  האלקטרוני  הדואר  לתיבת  ידינו  על  אליך  יישלחו  הבאים  הדוחות  כי  בזאת  מסכים  הנך 

ך בעת ההתקשרות, ו/או יהיו זמינים עבורך בפלטפורמת המסחר, חלף משלוחם  שנמסרה לנו על יד

 באמצעות הדואר:  

לתקנות ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי(,  28דוח יתרות דו שבועי )כמשמעותו בתקנה  (1)

  "((;ךתקנות ניירות ער)להלן: " 2014-התשע"ה

 .ערך(לתקנות ניירות  29דוח חודשי )כמשמעותו בתקנה  (2)

 

הנך מסכים בזאת כי מידע אודות חשבון המסחר שלך ודוחות בגין פעילות המסחר שלך יהיו זמינים   2.5.2

בפלטפורמת המסחר. תהיה לך האפשרות לגשת למידע אודות החשבון באמצעות פלטפורמת המסחר,  

להפיק    תוך שימוש בפרטי הזיהוי לחשבון שלך. אנו נציג את כל פעילותך בחשבון, ותהיה לך האפשרות

דוחות תקופתיים אודות פעילות בחשבון, וכן דוח אודות כל עסקה שבוצעה. מידע עדכני אודות החשבון, 

שעות לאחר התרחשות הפעילות בחשבון המסחר שלך. בכל עת, מידע אודות    24-יהא זמין לא יאוחר מ

ומכיר רכישה  שערי  מסחר,  ואישורי  לדוחות  מוגבל,  יהא  ולא  יכלול,  כאמור  מרווחים,  החשבון  ה, 

סכומים הזמינים למסחר, דוחות רווח והפסד וכן פירוט פוזיציות פתוחות. בנוסף, באפשרותך להפיק  

 דוחות ואישורי ניכוי מס במקור כפי שנדרש לפי הדין. 

 

בעת  2.5.3 ידך  על  לנו  שנמסרה  כפי  שלך,  האלקטרוני  הדואר  לתיבת  נשלח  אנו  כי  בזאת  מסכים  הנך 

, לרבות )ללא הגבלה( קבלות, דוחות, אישורים וטפסים, בקשר עם ההתקשרות, מסמכים ממוחשבים

 .פעילות שתבצע בחשבון המסחר שלך

 

http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx


 

 -12021(, ישראלים משתמשים עבור )  משתמש הסכם –  מ"בע   ישראל500פלוס
 5 

 

הנך רשאי לבטל את הסכמתך לפי סעיף זה בכל עת, על ידי סגירת חשבון המסחר שלך בהתאם להסכם  2.5.4

 משתמש זה. 

 

 

 נוסף מידע .3

 

בכתובת   3.1 החברה  באתר  קבוע  באופן  מפורסמים  המסחר  ותקנון  הלקוח  הסכם     -מסמכי 

  .IL-https://www.plus500.com/he 

 

 בתקנון המסחר ניתן למצוא תיאור מפורט, מלא וברור של מדיניות טיפול בניגוד העניינים של החברה.   3.2

 

 

 לקוח סיווג .4

 

מקצועי   4.1 מסחר  חשבון  בעלי  כלקוחות  או  רגיל  מסחר  חשבון  בעלי  כלקוחות  לקוחותיה  את  מסווגת  החברה 

 )א( לתקנות )להלן: "חשבון מקצועי"(.  4המוחרגים מהוראות סעיף 

 

ככל ולקוח מעוניין כי חשבון המסחר יוגדר כחשבון מקצועי באופן שיאפשר לו לבצע עסקאות ללא מגבלות   4.2

לצורך סיווג חשבונו   המינוף הקבועות בתקנות, החברה תבחן את התאמתו של הלקוח לקריטריונים הנדרשים  

את   תעדכן  החברה  החברה.  ונהלי  הדין  הוראות  פי  על  מקצועי  ועומד כחשבון  ככל  סיווגו  שינוי  על  הלקוח 

 בקריטריונים הנדרשים בתוך זמן סביר. 

 

החברה תבחן את התאמת סיווג חשבון הלקוח כחשבון מקצועי כנדרש בדין וע"פ שיקול דעתה הבלעדי ותהיה   4.3

 רשאית לשנות את סווג החשבון לחשבון רגיל.  

 

לחברה א 4.4 למסור  ידאג  חשבונו  סיווג  את  לשנות  המעוניין  ידי  לקוח  על  הנדרשות  וההצהרות  המידע  מלוא  ת 

 החברה לשם כך.

 

 

 הפיננסיים  המכשירים –  שלישי חלק

 : הפיננסיים המכשירים תיאור .5

 

המוצרים מסדרת 'חוזי הפרשים' פותחו כדי לאפשר ללקוחות ליהנות מהטבות של החזקת פוזיציה על נכס בסיס )כגון: 

מניות, חוזים עתידיים על מדדים, מט"ח, וסחורות( מבלי שיצטרכו להחזיק בבעלותם את נכס הבסיס עצמו. לקוח נכנס 

חיר בעת סגירת הפוזיציה נפרע בדרך התחשבנות/מזומן, לחוזה הפרשים במחיר הנקוב. ההפרש בין מחיר זה לבין המ

 . CFDומכאן שמו "חוזה הפרשים" או 

 

סיכון עיקרי במסחר בחוזי הפרשים הינו המינוף. מדובר במונח כללי לשיטת הכפלת רווחים והפסדים. המינוף מגדיל 

ל מכשיר פיננסי שאנו מציעים  את "כוח המסחר" שלך, אך יחד עם זאת, גם מגדיל את רמת הסיכון. יש לשים לב שכ

בפלטפורמה שלנו הינו ממונף. בעזרת מינוף מקבלים למסחר סכום גבוה יותר מהסכום  הכספי ששימש לפתיחת העסקה. 

כעקרון, המטרה של מסחר באמצעות ביטחונות הינה הגדלת רווחים על ידי עסקאות בסכומים גדולים יותר, שלא היו 

בלבד. יחד עם זאת, המינוף גם מגדיל את רמת הסיכון. באופן כללי, משתמשים    ניתנות לפתיחה עם הכסף שהופקד

( ההפרשים  חוזה  במחיר  קטן  שינוי  כאשר  "מינוף"  חוזה CFDבמונח  מכך,  וכתוצאה  משמעותית  בצורה  מוגדל   )

נכסי    ( גורם לתשואה או הפסד גבוהים יותר. בפלטפורמה זמינים מכשירים פיננסיים מגוונים בעליCFDההפרשים )

בסיס שונים, ואפשרויות מינוף משתנות כפי שמפורט להלן )רשימת המכשירים הפיננסיים עשויה להתעדכן מעת לעת  

על ידי החברה ובכפוף להנחיית רשות ניירות ערך. רשימת המכשירים הזמינים מופיעה בפלטפורמת המסחר, ובדפי  

 נו(: המוצר המפורטים בתקנון המסחר אשר זמין באתר האינטרנט של

https://www.plus500.co.il/
https://www.plus500.co.il/
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 1:100מינוף של עד  –חוזה הפרשים בגין צמדי שערי חליפין/מטבע חוץ )ונגזרים עליהם(  5.1 

הפרשי  -חוזה הפרשים על מטבעות מאפשר מסחר הנגזר מהיחס בין שני מטבעות בסיס. הערך החוזי של חוזי

  AUD/USDהפרשי -( שווה למחיר הנקוב במטבע של המטבע השני בצמד. לדוגמה, אם חוזה1מט"ח אחד )

ונות עם בטח  AUD.100או  USD 94.50אחד הוא  AUD/USDהפרשי -, הערך של חוזה0.9450-נסחר ב

לצמדי המט"ח   100בלבד משווי חוזה ההפרשים תוכל להשיג חשיפה ממונפת פי  1%התחלתיים בשווי של 

 הנסחרים ביותר בעולם.

 

, 1%-פירוש הדבר הוא שאם מחיר נכס הבסיס משתנה ב - 1:100עבור מטבע חוץ, מדובר במינוף של עד 

  1:100שממונפת ביחס של  $10רה של . לדוגמא: ית100%-משתנה ב  (CFDשל חוזה ההפרשים ) המחיר

. $10עם בטחונות של  $1,000. הדבר מאפשר לך לקנות כלי מסחר בסכום של עד $1,000עולה לסכום של 

 בפלטפורמת המסחר מוצג המידע אודות מינוף של כל מכשיר פיננסי בקישור "פרטים". 

 
 :1001מינוף של עד   - חוזה הפרשים בגין ערכו של הזהב )סחורות(    5.2

הפרשים  -( שווה למחיר נקוב במטבע של הסחורה. לדוגמה, אם חוזה1הפרשים אחד )-הערך החוזי של חוזה

או המקביל של אונקיית  USD 786.40הפרשים אחד של זהב הוא -, ערכו של חוזה786.40-של זהב נסחר ב

כל להשיג חשיפה  בלבד משווי חוזה ההפרשים תו 0.1%(. עם בטחונות התחלתיים בשווי של 1זהב אחת )

 לסחורות מפתח אלו. 100ממונפת פי 

 

, 1%-פירוש הדבר הוא שאם מחיר נכס הבסיס משתנה ב - 1:100עבור זהב, מדובר במינוף של עד 

  1:100שממונפת ביחס של  $10. לדוגמא: יתרה של 100%-משתנה ב  (CFDשל חוזה ההפרשים ) המחיר

. 10$עם בטחונות של  $1,000ת כלי מסחר בסכום של עד . הדבר מאפשר לך לקנו$1,000עולה לסכום של 

 בפלטפורמת המסחר מוצג המידע אודות מינוף של כל מכשיר פיננסי בקישור "פרטים". 
 

 1:40במנוף של עד   - חוזה הפרשים בחוזים עתידיים על מדדים נבחרים  5.3 

המייצג שינוי מצרפי במחירי המניות הכלולות אגד של מניות -חוזה הפרשים בחוזים עתידיים על מדדים )מדד

-( שווה למחיר נקוב במטבע של המדד. לדוגמה, אם חוזה1הפרש מדדי אחד )-בו(. הערך החוזי של חוזה

 USD. 13,805.56הוא  DJIAהפרשים אחד של -, ערכו של חוזה13,805.56-נסחר ב   DJIAפרשים שלה

  40וי חוזה ההפרשים תוכל להשיג חשיפה ממונפת פי בלבד משו 2.5%עם בטחונות התחלתיים בשווי של 

  500למדדים מובילים אלו. פרוט המדדים אשר על בסיסם עשוי להיות מסחר באמצעות פלטפורמת פלוס

 מצוי בתוספת השישית לתקנות ניירות ערך. 1:40במינוף של עד 

 

, 1%-נכס הבסיס משתנה    ב פירוש הדבר הוא שאם מחיר - 1:40עבור המדדים לעיל, מדובר במינוף של עד 

עולה  1:40שממונפת ביחס של  $10. לדוגמא: יתרה של 40%-משתנה ב  (CFDשל חוזה ההפרשים ) המחיר

.  $10עם בטחונות של עד  $400. הדבר מאפשר לך לקנות כלי מסחר בסכום של עד $400לסכום של 

 קישור "פרטים". בפלטפורמת המסחר מוצג המידע אודות מינוף של כל מכשיר פיננסי ב

 
 1:20מינוף    - חוזה הפרשים על מניות  5.4

הפרש על -פלטפורמת המסחר תספק מסחר בחוזה הפרשים על מניות סחירות בארה"ב. הערך החוזי של חוזה

-( נסחר בGoogleהפרשים = על מניית גוגל )-מניה אחד שווה למחיר נקוב בסנטים. לדוגמה, אם חוזה

490.23 ,USD 490.23הפרשים אחד על מניית גוגל הוא -ערכו של חוזהUSD   עם בטחונות התחלתיים .

למניות סחירות מובילות   20בלבד משווי חוזה ההפרשים תוכל להשיג חשיפה ממונפת פי  5%ערך של -בשווה

 בארה"ב. 

 

, 1%-פירוש הדבר הוא שאם מחיר נכס הבסיס משתנה ב - 1:20עבור מניות, מדובר במינוף של עד 

עולה  1:20שממונפת ביחס של  $10. לדוגמא: יתרה של 20%-משתנה ב  (CFDשל חוזה ההפרשים ) המחיר

עם בטחונות נדרשים של עד  $200. הדבר מאפשר לך לקנות כלי מסחר בסכום של עד $200לסכום של 

 . בפלטפורמת המסחר מוצג המידע אודות מינוף של כל מכשיר פיננסי בקישור "פרטים".$10

 
 1:20מינוף של עד  -   5.3חוזה הפרשים בחוזים עתידיים על מדדים שלא נכללים בסעיף  5.5

,  1%-פירוש הדבר הוא שאם מחיר נכס הבסיס משתנה    ב - 1:20עבור מדדים אלו, מדובר במינוף של עד 
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עולה  1:20שממונפת ביחס של  $10. לדוגמא: יתרה של 20%-משתנה ב  (CFDשל חוזה ההפרשים ) המחיר

בלבד.   $10עם בטחונות של  $200. הדבר מאפשר לך לקנות כלי מסחר בסכום של עד $200לסכום של 

 בפלטפורמת המסחר מוצג המידע אודות מינוף של כל מכשיר פיננסי בקישור "פרטים". 

 
 1:20מינוף של עד  –סחורות פרט לזהב   5.6

,  1%-פירוש הדבר הוא שאם מחיר נכס הבסיס משתנה   ב - 1:20עבור סחורות אלו, מדובר במינוף של עד 

עולה  1:20שממונפת ביחס של  $10. לדוגמא: יתרה של 20%-ב משתנה  (CFDשל חוזה ההפרשים ) המחיר

בלבד.   $10עם בטחונות של  $200. הדבר מאפשר לך לקנות כלי מסחר בסכום של עד $200לסכום של 

 בפלטפורמת המסחר מוצג המידע אודות מינוף של כל מכשיר פיננסי בקישור "פרטים". 

 

 

(, ישנם סיכונים העלולים להשפיע על העסקאות שלך.  CFDם )עליך להיות מודע לכך שבעת מסחר בחוזי הפרשי 

מסחר בחוזי הפרשים מתאפיין לעיתים בתנודתיות גבוהה, דבר שיכול להוביל לשינויים מהירים ברווחיות של העסקה  

 שלך, אך כמו כן גם להפסדים.

 

או היעדר במידע מספק שמתקבל  כמו כן, חוסר זמינות של כלי, אשר עלול להיגרם עקב חוסר נזילות מספקת בשוק 

ממקורות שונים ואשר משמש אותנו לקביעת מחירים, יכול למנוע ממך אפשרות של פתיחת ו/או סגירת עסקה בתוך  

טווח שעות המסחר של המכשיר הפיננסי. משמעות הדבר היא שפתיחה ו/או סגירה של עסקה תתאפשרנה במועד 

 לשינוי ברווח או ההפסד הפוטנציאלי מהעסקה.מאוחר יותר ובשער שונה, דבר העלול להוביל 

 

סיווג לקוח לחלק הכללי בפרק א', באפשרותו   4יובהר כי, לקוח אשר חשבונו סווג כחשבון מקצועי כאמור בסעיף 

לסחור בזירה ללא מגבלות המינוף המתוארות לעיל על כל המשתמע מכך ובפרט לעניין השפעת השינוי של מחיר נכס  

(, כך שככל והמינוף גבוה יותר אזי כל שינוי במחיר נכס הבסיס יוביל לשינוי  CFDזה ההפרשים )הבסיס על שווי חו

(, דבר שיכול להוביל לשינויים מהירים יותר מאלו של המינופים  CFDגדול יותר על המחיר של חוזה ההפרשים )

 הקיימים ברווחיות של העסקה שלך, אך כמו כן גם להפסדים של העסקה. 

 

 

 הפיננסיים במכשירים הגלומים הסיכונים .6

 

משמעות אופיים המסחר בעסקאות הפרשים היא שלאור המינוף הגבוה הכרוך בהם גם הרווחים וגם ההפסדים   6.1

עשויים להיות גדולים ותנודתיים במיוחד, ואם לא תיתן הוראת סגור בהפסד או הגבלת שער, אתה עלול לשאת 

לך תנוע נגדך, עד למלוא גובה השקעתך )לא תוכל להפסיד יותר מן  בהפסדים גדולים מאוד, אם הפוזיציה ש

 ההון בחשבון המסחר שלך(.

 

חוזי הפרשים עלולים שלא להתאים עבור משקיע לטווח ארוך. אם אתה מחזיק חוזה הפרשים פתוח למשך פרק   6.2

 הבסיס.  זמן ארוך, העלויות הכרוכות בכך גדלות, וייתכן שתחת זאת, יהיה זול יותר לקנות את נכס

 

מינוף הנו כלי בו יכול משקיע להשקיע יותר כסף משיש לו בפועל. חשבון ממונף מאפשר למשקיע לקנות חוזי  6.3

בחשבונכם, תוכלו לקנות חוזי   10,000$מכספו. כך לדוגמא, אם הפקדתם    100הפרשים עד למכפלה של פי  

עד   בשווי של  ברמת    1,000,000$הפרשים  פיננסי  במכשיר  יתרונות )לגבי עסקאות  למינוף  נמוכה(.  סיכון 

בשווי חוזה ההפרשים יכולה להכפיל את סכום ההשקעה אם היא    1%וחסרונות, כך בדוגמא האמורה תזוזה של  

 נעה לטובתך ומצד שני יכולה להוביל להפסד מלוא ההשקעה אם היא נעה כנגדך.

 

 עה.מכאן שמסחר בחוזי הפרשים כרוך ברמה גבוהה של סיכון להפסד מלוא ההשק 6.4

 

 הרכישה  לעלות מעבר המכשיר מרכישת כתוצאה ללקוח להיגרם העלולות והחבויות העלויות .7

 

( הינו העלות היחידה שתידרש ממך או על ידך לשם שימוש בפלטפורמת המסחר, דהיינו לשם  Spreadהמרווח ) 7.1

 כמפורט להלן:פתיחת עסקה. עם זאת, עלויות נוספות יכול ויחולו עליך 
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פרמיית מימון תגבה בעבור כל עסקה פתוחה שתוחזק על ידך בתום יום המסחר או במהלך סוף השבוע   7.1.1

 לפרק ב'(; 12או חג ותגולגל באופן אוטומטי ליום העסקים הבא )לפרטים נוספים נא ראה סעיף 

 

ם נוספים נא עמלה בגין חריגה ממספר מקסימאלי חודשי של משיכות כספים מחשבון מסחר )לפרטי 7.1.2

 לפרק ב'(; 19.4ראה סעיף 

 

דמי אי פעילות בגין היעדר התחברות לחשבונך מעל תקופה של שלושה חודשים )לפרטים נוספים נא  7.1.3

 לפרק ב'(; 20ראה סעיף 

 

 11עמלה בגין מתן פקודות לביצוע פעולה של סטופ בשער מובטח )לפרטים נוספים נא ראה סעיף   7.1.4

 לפרק ב'(;

 

 19.4ספים הנמוכה ממגבלת מינימום למשיכה )לפרטים נוספים נא ראה סעיף  עמלה בגין משיכת כ 7.1.5

 לפרק ב'(.

 

 

 

 הפיננסי במכשיר עסקה לביצוע הנדרשים הביטחונות .8

 

 מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון גבוהה;  5%עד  8.1

 

 בטחונות כאמור הנן וערכם נגזר מ:קבוצות המכשירים הפיננסיים אשר דורשים רמת   8.1.1

 

 מניות. 8.1.1.1

 

 סחורות למעט זהב.  8.1.1.2

 

 מדדים שלא נכללים ברשימת המכשירים בעלי סיכון בינוני.  8.1.1.3

 

 מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון בינונית;  2.5%עד  8.2

 

 נגזר מ: קבוצות המכשירים הפיננסיים אשר דורשים רמת בטחונות כאמור וערכם  8.2.1

 

 או חוזים עתידיים על מדדים אלה. 4.3מדדים כפי שמפורט בסעיף  8.2.1.1

 

 מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון נמוכה. 1%עד  8.3

 

 קבוצות המכשירים הפיננסיים אשר דורשים רמת בטחונות כאמור וערכם נגזר מ:  8.3.1

 

 מטבעות או חוזים עתידיים עליהם. 8.3.1.1

 

 חוזים עתידיים עליו. זהב או  8.3.1.2

 

  לקוחות כספי על שמירה – רביעי חלק

 
כספי לקוח )כהגדרתם בחלק חמישי לפרק ב' להסכם זה( יוחזקו על ידינו בחשבון ייעודי לטובת כספי לקוחות ויופקדו   .9

)להלן: "חשבון   Credit Suisse( בבנק לאומי ו/או בנק  Segregated Accountבחשבון נאמנות או חשבון נפרד )
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כספי לקוחות"(. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את זהות המוסד הבנקאי בו ינוהל חשבון כספי  

 לקוחות, וליידע אותך על כל שינוי כאמור בהתאם.  

 

חים לפעול  כספי לקוחות מופרדים מכספי ונכסי החברה שלנו ושל צדדים קשורים לנו או בעלי עניין בנו. אנו מבטי .10

לקוח   וחוזי  כספי  בין  ברור  באופן  המפרידים  וחשבונות  רישומים  ולנהל  ובשקידה,  באמונה  בזהירות,  לקוח  בכספי 

)כהגדרתם בחלק חמישי לפרק ב' להסכם זה( כפי שהם מוחזקים עבור כל לקוח. לאור האמור ללקוחות אין חשיפה  

ופקדים בחשבון נאמנות ו/או חשבון נפרד ונושיה אינם  במקרה בו ישנה חדלות פירעון של החברה מאחר וכספיהם מ 

רשאים לעשות כל שימוש בכספים אלו. יחד עם זאת, זכויות של לקוח בקשר לכספי לקוח המופקדים במוסד כספי  

 מחוץ לישראל, עשויות להיקבע בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטית. 

 

למרות האמור לעיל, הזכויות הבאות של הלקוח עלולות שלא להיות מופקדות בחשבון כאמור וקיים סיכון בהפסד זכות   .11

רווחים שנוצרו ללקוח במהלך פרק זמן בו מרבית התאגידים הבנקאיים בישראל אינם פתוחים לביצוע עסקאות עם   -זו  

ביצוע ההתאמה הנדרשת יום העסקים לאחר  או במהלך  ידי החברה בחשבון כספי הלקוחות. משמעות    הציבור,  על 

 האמור במקרה של חדלות פירעון של החברה הינה כי הלקוח עלול שלא לקבל רווחים אלו.  

 

כספי לקוח יהיו כפופים לזכות קיזוז בגין כל חוב שלך כלפינו, ללא תלות במספר החשבונות שיש לך אצלנו. הינך   .12

ר, ללא מתן הודעה, לעשות שימוש ו/או להעביר כל או חלק מהכספים שלך בין מסכים כי אנו נהיה רשאים, באופן סבי

חשבונות המסחר שלך, למטרת סילוק חובותיך העתידיים, הממשיים או התלויים לפי הסכם זה, ולנכות מתוך חשבון 

ה, או בגין לפרק ב', עם סגירתה של עסק  19.10המסחר שלך את הסכומים שהינך חב, לרבות )ללא הגבלה( לפי סעיף  

אכיפת זכותנו כאמור, לא יהווה ויתור -כל סכומים אחרים שעליך לשלם לפי הסכם משתמש זה, ללא הודעה נוספת. אי

 על אכיפת זכויותינו לפי הסכם זה.

 

הנך מסכים כי כספי לקוח לא ישאו ריבית מכל סוג שהיא וכי אנו רשאים להפקיד כספי לקוח בחשבון כספי לקוחות   .13

מהמטבע בו הפקדת את כספך. חשבון כספי לקוחות יכלול גם כספים של לקוחות אחרים. החברה שומרת    במטבע השונה

לעצמה את הזכות להוסיף בחשבון כספי לקוחות, את יתרת הכספים שהופקדו על ידי לקוחות וטרם נסלקו )באמצעות 

ה, כך שבמקרה כאמור, כספי  צד שלישי כדוגמת חברת אשראי(, תוך שימוש בכספים ממשאביה העצמיים של החבר

 הסליקה העתידיים כאמור יהיו שייכים לחברה ולא יחשבו ל"כספי לקוח" במועד זכאותם.  

 

ברירת המחדל למטבע חשבון המסחר הינה שקל חדש. ככל ותפקיד כספים במטבע שאינו מטבע חשבון המסחר, כספי   .14

יהיו שווים לכל הפחות לערכם במטבע חשבון המסחר על פ י השער המצוטט הזמין במועד ההפקדה. ככל  ההפקדה 

שברשותך יותר מחשבון מסחר אחד, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לזקוף עבורך כספי הפקדה שמקורם בהעברה 

 Margin Callבנקאית, בחשבון המסחר בו בוצעה פעילות המסחר האחרונה ביותר ו/או קיימת בו דרישת בטחונות ))

 והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי, אלא אם תורה לנו אחרת ומראש.     הגדולה או המהותית ביותר, 

 

משיכת כספך תתאפשר במטבע חשבון המסחר בלבד. בעת משיכה והפקדה עלולות להיגרם לך עלויות שונות כלפי  .15

 (.27צדדים שלישיים, כגון עמלות פעולה והמרה מצד חברת אשראי או בנק )לפרטים נוספים ראה סעיף 

 

 בע"מ.  500לום מסוימים תפעול העברות כספים עשוי להתבצע באמצעות חברת האם שלנו, פלוסבאמצעי תש .16

 

כל עסקה פתוחה המוחזקת על ידך בתום יום המסחר או במהלך סוף השבוע, תגולגל באופן אוטומטי ליום העסקים הבא   .17

סקאות כאמור, תנוכה פרמיית  של פרק ב'(. הנך מאשר כי בעת גלגול ע  13)אלא אם כן תתרחש פקיעה כמפורט בסעיף  

מימון מהחשבון שלך, בקשר לעסקה כאמור. כמו כן, הנך מסמיך אותנו להוסיף או להפחית את הפרמיה מהחשבון שלך 

עבור כל עסקאות פתוחות אשר צברו פרמיה, בהתאם לשער הרלוונטי, בכל יום, במועד הגבייה כאמור בפלטפורמת  

 בפרק ב'(.  12לפרטים נוספים ראה סעיף המסחר עבור כל מכשיר, לפי העניין )

 

ינועו כנגד המחיר של העסקה/ות שלך, אזי אנו נהיה רשאים, ללא כל   .18 אם המחירים המצוינים בפלטפורמת המסחר 

אחריות או חבות, לבקש כי תגדיל את ההון בחשבון המסחר שלך, על מנת לעמוד בדרישות הבטחונות התחזוקתיים  

תוחה/ות. אם לא תגדיל את ההון בחשבון המסחר שלך כנדרש, אזי אנו נהיה רשאים,  בכדי לשמור על העסקה/ות פ 

באופן סביר, לסגור את כל העסקאות הפתוחות שלך או חלקן, וכן לסגור באופן חלקי את כל העסקאות הפתוחות שלך 

ם נוספים נא ראה  או חלקן, בין אם ברווח או בהפסד, ולנכות מהחשבון המסחר שלך את ההפרש שעליך לשלם )לפרטי

 בפרק ב'(. 14.2סעיף 
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במקרה שכספים הועברו לחשבון המסחר שלך ממקור שאינו רשום על שמך )בלבד או ביחד עם אדם יחיד נוסף כפי  

שנאפשר(, או אשר אינך מוטב בו, אנו שומרים על הזכות להשיב את הכספים למקור שלהם או לכל מקור אחר הרלוונטי  

וכן לבטל   והכל כפי שיקול דעתנו  באופן סביר,  חלק או את כל עסקאות המסחר שבוצעו באמצעות הכספים הללו, 

 הבלעדי.

 

את   .19 לך,  המגיעים  )לרבות התאמה(  זכות  ו/או  תשלום  מכל  במקור,  מס  החברה  תנכה  החל,  הדין  לפי  שיידרש  ככל 

הבלעדית לשלם כל מס, הנך  הסכומים שיידרשו בניכוי בהתאם לדין ו/או על ידי רשויות המס. מבלי לגרוע מאחריותך

מסכים כי אנו נהיה רשאים לנכות מס בקשר לפעילות המסחר שלך בפלטפורמת המסחר. הנך מודע לכך, כי יש לנו  

זכות קיזוז, כנגד כל סכומים בחשבון המסחר שלך, לרבות בקשר למס שנוכה כאמור, והנך מסמיך אותנו בזאת לנכות 

מסים ודרישות לפי כל דין בכל עת. לא תהא לך כל תביעה נגדנו בקשר  כספים מחשבון המסחר שלך לשם תשלום  

לניכויים כאמור. כמו כן, הנך מסכים כי ניכויים כאמור לא יגרעו מזכויותינו לבקש דרישת בטחונות לפי הסכם משתמש  

 זה.

 

סחר ובגין משיכה אנו שומרים על הזכות לגבות תשלום בגין חריגה ממספר מקסימאלי של משיכות חודשיות מחשבון מ .20

 בסכום הנמוך ממגבלת מינימום למשיכה, אשר יקבעו בהתאם לשיקול דעתנו. 

 

 לעיל.  7פירוט נרחב בקשר לעלויות אשר עשויות לחול עליך בקשר לשימוש בפלטפורמת המסחר ניתן למצוא בסעיף  .21

 

( מאת מנפיק כרטיס  charge-backאנו שומרים על הזכות לדרוש ממך החזר אם נקבל החזר חיוב או הכחשת עסקה )  .22

האשראי שלך או מכל מוסד פיננסי אחר, מכל סיבה שהיא. אנו נהיה רשאים לקבל החזר כאמור על ידי חיוב חשבון  

המסחר שלך, ניכוי סכומים מתשלומים עתידיים המגיעים לך, חיוב כרטיס האשראי שלך או השגת החזר ממך באמצעים  

 חוקיים אחרים. 

 

 1967-פעול בקשר לכספי לקוח בהתאם לדרישה שתוצג לחברה, לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"זהחברה רשאית ל .23

ו/או לפי כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי צו מבית משפט, והכל באופן סביר בהתאם לדרישות הדין, 

 וככל שתתקבל דרישה כאמור. 

 

 

 נלוות  ועלויות מחיר – חמישי חלק

 

 למת עסקה, ובכפוף להתאמות רלוונטיות בגין פרמיית מימון כאמור בהסכם משתמש זה:עם הש .24

 

 תחוב עבור ההפרש, אם העסקה הינה: 24.1

 מכירה, ומחיר הסגירה של העסקה גבוה ממחיר הפתיחה של העסקה; או (1)

 רכישה, ומחיר הסגירה של העסקה נמוך ממחיר הפתיחה של העסקה.  (2)

 

 תקבל את ההפרש, אם העסקה הינה: 24.2

 מכירה, ומחיר הסגירה של העסקה נמוך ממחיר הפתיחה של העסקה; או (1)

 רכישה, ומחיר הסגירה של העסקה גבוה ממחיר הפתיחה של העסקה.  (2)

 

הנך אחראי בגין כל מס, אגרה ושומה בקשר עם כל עסקה שתשלום בפלטפורמת המסחר. עם זאת, ככל שיידרש לפי   .25

 ע לך, את הסכומים שיידרשו בניכוי על ידי רשויות מס לפי הדין. הדין החל, החברה תנכה במקור, מכל תשלום המגי

 

 לעיל.  7פירוט נרחב בקשר לעלויות אשר עשויות לחול עליך בקשר לשימוש בפלטפורמת המסחר ניתן למצוא בסעיף  .26

 

והמרה, שמקורם  מובהר בזאת כי בעת ביצוע הפקדות ומשיכות עלולות להיגרם לך עלויות שונות לרבות עמלות פעולה   .27

בחיובים מצד צדדים שלישיים, לרבות חברות אשראי, סליקה ומוסדות פיננסיים, ושאין החברה חבה באחריות כלשהי  

 בגינן.
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כאמור לעיל הנך אחראי בגין כל דיווח, חישוב ותשלום מס אשר חל בקשר עם ביצוע עסקאות בפלטפורמת המסחר.   .28

 יווח ותשלום בעבור מס שחל, ככל שחל על פי דין, יעשה כאמור על ידך.   מעבר לניכוי במקור אשר נעשה על ידנו, ד
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 ':ב פרק

 ותוכנה רישום – ראשון חלק

 

 שימוש  הגבלות .1

 

 פלטפורמת המסחר אינה מיועדת להפצה או שימוש על ידי כל אדם: 1.1

 

 שנים או אינו בעל כשרות משפטית או אינו בעל דעה צלולה;   18שהינו מתחת לגיל  1.1.1

 

שהינו עובד, דירקטור, שותף, סוכן, עמית, קרוב, בן משפחה או קשור באופן אחר לחברה או לגוף  1.1.2

 הקשור אליה.

 

ישה או שימוש  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים על הזכות, שתמומש באופן סביר, להשעות ו/או למנוע ג 1.2

 בפלטפורמת המסחר לכל אדם שהוא.

 

 המסחר   בפלטפורמת ושימוש גישה .2

 

 עליך להודיע לנו מידית אודות כל הפרה או הפרה פוטנציאלית של הסכם הלקוח על ידך.  2.1

 

בתוכנת בכפוף להוראות ולתנאים של הסכם משתמש זה, אנו מעניקים לך בזאת רישיון להתקין ולעשות שימוש   2.2

פלטפורמת המסחר, אך ורק לשם השימוש והתועלת האישיים שלך, בהתאם לתנאי הסכם משתמש זה. אם הסכם 

 הלקוח יובא לסיומו מכל סיבה שהיא, אזי הרישיון יבוטל ולא ייעשה עוד שימוש בתוכנת פלטפורמת המסחר. 

 

אזי תוכנת צד שלישי כאמו 2.3 בפלטפורמת המסחר,  תינתן בכפוף לתנאי הסכם  אם תוכנת צד שלישי כלולה  ר 

משתמש זה. עליך לקיים באופן מלא את התנאים של כל רישיונות תוכנת צד שלישי שיימסרו לך מעת לעת.  

 אנא שים לב, כי איננו מספקים תמיכה עבור תוכנת צד שלישי או מידע שניתן לגביה. 

 

ניתנו לך במפור 2.4 וכלל הזכויות בפלטפורמת המסחר שלא  זה.  כל  אנו שומרים על כל  ש לפי הסכם משתמש 

הזכויות בפלטפורמת המסחר ניתנות לך ברישיון על ידינו, ואינן נמכרות. כל הזכויות בתוכנת פלטפורמת המסחר  

תישארנה רכושה של החברה. למעט הרישיון הניתן לך מפורשות לפי סעיף זה, לא ניתנת או מועברת כל זכות 

 הימנה.קניין רוחני בפלטפורמת המסחר או כל חלק 

 

גיבוי   2.5 אמצעי  ההפעלה,  מערכת  המתאימה,  המחשב  חומרת  תקין,  במצב  ברשותך,  יש  כי  לוודא  באחריותך 

מספקים, הגנה מפני וירוסים/בדיקות אבטחה מתאימות, וכל תוכנה רלוונטית על מנת למנוע נזק ו/או גישה בלתי  

 מורשית אל פלטפורמת המסחר. 

 

, אם תיתקל בבעיות עם פלטפורמת המסחר, או אם יש לך הצעות  23נא יידע אותנו בכתב, ובהתאם לסעיף   2.6

לשינויים, שינויי תכנון ושיפורים. תהא לנו הזכות, אך לא החובה, לבצע שינויים בפלטפורמת המסחר בהתבסס  

על ההצעות שלך. כל שינויים, שינויי תכנון ושיפורים שייעשו בפלטפורמת המסחר בהתבסס על המשוב שלך, 

 תה הבלעדית, ללא עוררין, של החברה.יהיו בבעלו

 

 אנו ננקוט במירב המאמצים על מנת למסור את פלטפורמת המסחר במיומנות וזהירות סבירים. 2.7

 

מעת לעת, ותוך פעולה באופן סביר, תהא לנו הזכות להוסיף, לשנות או להסיר את פלטפורמת המסחר ללא כל  2.8

קוט במאמצים סבירים על מנת להחליף כל חלק  אחריות לפי הסכם משתמש זה, ואם נעשה זאת, אנו ננ 

 בפלטפורמת המסחר בחלק מקביל, ככל שניתן. הנך מסכים לקבל שינוי)ים( כאמור כחלק מהסכם משתמש זה.
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 אנו איננו מציגים כל מצג, מפורש או מרומז:  2.9

 

  כי פלטפורמת המסחר תהא זמינה לגישה כל זמן, או בכל עת שהיא, על בסיס מתמשך וללא הפרעה 2.9.1

רה תיקונים,  שוטפת,  מתחזוקה  לדוגמא,  מושפעת,  להיות  עשויה  המסחר  לפלטפורמת  - )גישה 

 קונפיגורציות או שדרוגים(; 

 

 באשר לתפעול, לאיכות או לתפקוד של פלטפורמת המסחר;  2.9.2

 

 כי פלטפורמת המסחר תהא נקיה מכל שגיאות או פגמים;  2.9.3

 

אשר יש לו מאפיינים מזהמים או הרסניים,  כי פלטפורמת המסחר נקייה מכל וירוסים כי כל דבר אחר   2.9.4

 לרבות כאשר הדבר גורם לאובדן או השמדת נתונים או רכוש אחר שלך.

 

 הנך:  2.10

 

רשאי לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר כל עוד הנך מורשה לעשות כן לפי תנאי הרישיון שניתן   2.10.1

 לעיל; 2.2לך בסעיף 

 

היא למעט המטרה שלשמה היא ניתנה  אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר לכל מטרה ש  2.10.2

 לך לפי הסכם לקוח זה;

 

אחראי לכל העסקאות שיבוצעו בחשבון שלך באמצעות פלטפורמת המסחר ולשימוש בפלטפורמת   2.10.3

 המסחר )לרבות פרטי הזיהוי לחשבון(;

 

מסכים לבצע יציאה מפלטפורמת המסחר אם מסוף הגישה שלך ייוותר ללא השגחה, על מנת למנוע  2.10.4

 י מורשית לחשבון שלך.גישה בלת

 

 הנך מסכים שלא לבצע את האמור להלן, בכוונה, פזיזות, רשלנות או באופן אחר: 2.11

 

 לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר למטרות בלתי חוקיות;  2.11.1

 

)ולא לנסות( להפריע או לשבש הפעלה תקינה של התוכנה, החומרה, המערכות או הרשתות שלנו,  2.11.2

מזיק שעשוי לרבות )ללא הגבלה(, העברה של   תוכן  או ברשלנות, אשר מכילים  קבצים, ביודעין 

 להפריע בכל אופן שהוא להפעלת פלטפורמת המסחר; 

 

לנסות להשיג גישה בלתי מורשית למערכת המחשב שלנו או למערכת)ות( המחשב של כל משתמש   2.11.3

 אחר, או לחלקים בפלטפורמת המסחר שלגביהם אין לך זכויות גישה; 

 

ר גורמת או עשויה לגרום לכך שמתן פלטפורמת המסחר למשתמשים האחרים  לנקוט בכל פעולה אש 2.11.4

 יופרע או ישובש; 

 

להעביר חומר שקרי, בלתי חוקי, מטריד, משמיץ, פוגעני, גזעני, מאיים, פוגע, גס, או חומר פוגעני  2.11.5

 או פוגע באופן אחר, מכל סוג או טיב שהוא; 

 

 לנהל כל עיסוק מסחרי על גבי פלטפורמת המסחר;  2.11.6

 

העלות או להוריד, ביודעין או ברשלנות, קבצים אשר מכילים תוכנה או קניין רוחני אחר, אלא אם  ל 2.11.7

 בבעלותך או בחזקתך הזכויות בכך או קיבלת את כל ההסכמות הנדרשות; או

 

 לזייף את המקור של כל תוכן או חומר אחר.  2.11.8
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  לחשבון הזיהוי פרטי .3

 

חר, תתבקש להכניס את פרטי הזיהוי לחשבון על מנת לקבל כאשר תיגש בפעם הראשונה לפלטפורמת המס 3.1

 גישה אל פלטפורמת המסחר, כאשר הפרטים הללו סודיים וייעשה בהם שימוש אך ורק על ידך.

 

 הנך:  3.2

 

אחראי לוודא כי פרטי הזיהוי לחשבון שלך יישארו סודיים, ולוודא כי אף אדם אחר מלבדך לא יוכל   3.2.1

 לעשות בהם שימוש; 

 

להודיע לנו מידית אם יגיע לידיעתך כי פרטי הזיהוי לחשבון שלך נחשפו בכל אופן שהוא או אם  מחויב   3.2.2

 צד שלישי עשוי להיות מסוגל לגשת אל פלטפורמת המסחר. 

 

החברה מסכימה להגן על לקוח מפני הפסדים בחשבון שלו, במקרה של פריצת האקר אל פלטפורמת המסחר,   3.3

יהוי לחשבון של לקוח, עקב רשלנות שלנו. באופן דומה, לקוח מגן על או כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הז 

החברה מפני הפסדים ואחראי כלפיה במקרה של פריצת האקר אל פלטפורמת המסחר, או כל שימוש בלתי  

 מורשה בפרטי הזיהוי לחשבון שלו, עקב רשלנות שלו. 

 

וש ממך לשנות את פרטי הזיהוי לחשבון אם נהיה בדעה כי עשויה להתרחש הפרת אבטחה, אנו נהיה רשאים לדר 3.4

שלך, או להשהות את הגישה שלך אל פלטפורמת המסחר. אנו שומרים על הזכות לערוך, לתקן או להנפיק לך  

 פרטי זיהוי חדשים לחשבון שלך, או לדרוש שינוי של פרטי הזיהוי לחשבון שלך בכל עת, על ידי מתן הודעה.

 

 18-ה בגישה לפרטי הזיהוי לחשבון שלך, וכי אף אדם שגילו מתחת להנך אחראי לוודא כי לך בלבד השליט 3.5

שנים או אדם אחר לא יקבל גישה אל פלטפורמת המסחר תוך שימוש בפרטי הזיהוי לחשבון שלך עקב רשלנות  

, אם תהא מודע לכל אובדן, 23מצדך או באופן אחר. הנך מתחייב להודיע לנו מיידית בכתב, בהתאם לסעיף  

 מוש על ידי אדם או ישות אחרת בפרטי הזיהוי לחשבון שלך. גניבה או שי

 

 רוחני  קניין זכויות .4

 

 הנך מאשר כי כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמת המסחר הינן בבעלותנו או בבעלות מעניקי הרישיונות שלנו.  4.1

 

 עליך להימנע:  4.2

 

 הימנה;מלהעתיק, להקליט, לתרגם או לתקן את פלטפורמת המסחר או כל חלק  4.2.1

 

מביצוע הנדסה חוזרת, פירוק או ניסיון אחר להשיג קוד מקור עבור פלטפורמת המסחר, כולה או   4.2.2

 חלקה, למעט במידה המותרת מפורשות לפי דין; 

 

בכל אופן שהוא, מלגרום נזק או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלנו. עליך לנקוט במאמציך המרביים   4.2.3

 חני שלנו מפני הפרה על ידי צדדים שלישיים. על מנת להגן על זכויות הקניין הרו

 

פלטפורמת המסחר, כל העותקים והעבודות הנגזרות ממנה )אשר נוצרו על ידי כל מאן דהוא(, המוניטין הקשור   4.3

מעניקי  בבעלות  או  בבעלותנו  להיות  וימשיכו  הינם  המסחר,  בפלטפורמת  הרוחני  הקניין  זכויות  וכל  לכך, 

, לא ניתן או מועבר לך כל רישיון, זכות או אינטרס בכל 2.2ון הניתן לפי סעיף  הרישיונות שלנו. למעט הרישי

 מוניטין או זכות קניין רוחני בפלטפורמת המסחר או בכל חלק או עבודה נגזרת שלהם. 

 

 אלא אם הדבר מותר מפורשות לפי הסכם משתמש זה, אסור לך: 4.4

 

 ת בה לפי הסכם המשתמש; להעביר, להפיץ או לחלוק את פלטפורמת המסחר או כל זכויו  4.4.1
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להפריד כל חלק מפלטפורמת המסחר, או לעשות שימוש נפרד בכל חלק הימנה, בציוד, חומרה או   4.4.2

 מערכת כלשהם;

 

 להעתיק )למעט עותק אחד למטרות גיבוי בלבד( את פלטפורמת המסחר או כל חלקים הימנה; 4.4.3

 

 ול בפלטפורמת המסחר; להעתיק, להסיר או להשמיד כל באנר, לוגו או סימן המונח או הכל 4.4.4

 

 לאפשר לצדדים בלתי מורשים לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר;  4.4.5

 

לנסות לבנות מחדש או לגלות כל קוד מחשב, רעיונות בסיס או תכנות מחשב של פלטפורמת המסחר,   4.4.6

 בכל אמצעי שהוא;

 

 לאפשר לאחרים לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר לטובת צדדים שלישיים;  4.4.7

 

מגבלות טכניות בפלטפורמת המסחר, או לעשות שימוש בכל כלי על מנת לאפשר מאפיינים  לעקוף   4.4.8

 או פונקציות שאינם מופעלים במסגרת פלטפורמת המסחר; 

 

עם  4.4.9 המתחרות  פונקציות  או  מאפיינים  לפתח  מנת  על  דומות  ופונקציות  בתהליכים  שימוש  לעשות 

 פלטפורמת המסחר; 

 

ל נתונים פיננסיים על מנת לבצע פעילות תרמית, פעילות לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר או כ 4.4.10

 בלתי ראויה או בלתי חוקית, לרבות, ללא הגבלה, התחזות או הונאה.  

 

 רישום נתוני .5

 

על מנת לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר, עליך להירשם על ידי מסירת נתוני הרישום )כהגדרתם בחלק  5.1

 חמישי לפרק ב' להסכם זה( שלך לידינו.

 

 הנך מסכים ומתחייב:  5.2

 

 

לפלטפורמת   5.2.1 הרישום  בהליך  למבוקש  בהתאם  ומלאים  עדכניים  אמיתיים,  רישום  נתוני  למסור 

המסחר ו/או בכל מועד מאוחר יותר, לרבות )ללא הגבלה( מסמכים, טפסים והצהרות כנדרש על 

ו/או   שלך  מהבנק  מסמכים  זיהוי,  מסמכי  כגון  הדין  לדרישות  בהתאם  ו/או  כרטיס  ידינו  חברת 

האשראי שלך ו"טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה". עוד הנך מסכים ומתחייב כי לא תבצע כל  

ומילוי   סימון  למעט  שליטה",  ובעל  נהנה  על  הצהרה  ב"טופס  מחיקה(  או  הוספה  )לרבות  שינוי 

רי  הפרטים הנדרשים בו )ככל שתבצע שינוי כאמור מוסכם כי נוסח הטופס המחייב הינו הנוסח המקו

 כפי שנדרש על ידינו(; 

 

לעדכן אותנו ללא דיחוי בכל שינוי בנתוני הרישום שלך באמצעות מילוי הטופס המצויין בעמוד   5.2.2

. באחריותך לוודא כי נתונים אלה, כפי שמסרת לנו, יהיו עדכניים ומלאים, לרבות עם "קשר  צור"

 סיווג חשבון המסחר שלך כחשבון מקצועי )ככל וסווגת ככזה(.

 

א הגבלה, בדיקות לגבי זיהוי ומניעת  אנו רשאים לבצע בדיקות אשראי ובדיקות אחרות )לרבות, לל 5.2.3

תרמית, ובדיקות אחרות לגבי פעילות מסחר ו/או השקעה שלך בהווה ובעבר( ובקשר עם סיווג  

חשבון המסחר שלך כחשבון מקצועי, מעת לעת, כפי שנראה לנכון. נתוני הרישום או נתונים אחרים  

זהותך ואימות אמצעי התשלום שלך, לרבות פרטי אמצעי התשלום שלך ישמשו אותנו לשם אימות  

שלך, הליך "הכר את הלקוח", בדיקות נאותות, לשם הערכת התאמתך לשירות שלנו, לצורך מניעת 

הלבנת הון ומימון טרור, וכן לצורך ניהול החשבון שלך. הנך מרשה לנו לעשות שימוש בנתוני 

http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
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שלך לבקשה  בקשר  כאמור  הבדיקות  את  לבצע  מנת  על  שלך  אחר  ומידע  לאור   הרישום  ו/או 

הדרישות שלנו. אנו, או הפועלים מטעמנו, נהיה רשאים להעביר את הפרטים שלך לישויות אחרות  

בע"מ, מוסדות פיננסיים וביניהם חברות    500, לרבות לחברה האם שלנו, פלוס500בקבוצת פלוס

אנו  אשראי וסליקה ובנקים, ולגורמים אחרים )לרבות רשויות אכיפת חוק וערכאות שיפוטיות(.  

מתחייבים לעשות שימוש בנתונים שלך אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו אשר הינה חלק 

 בהסכם משתמש זה.   8מהסכם הלקוח )אותה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו(, וכמפורט בסעיף  

למידע נוסף, נא ראה מדיניות איסור הלבנת הון של החברה, אשר הינה חלק מהסכם הלקוח ואשר 

 מצוא באתר האינטרנט שלנו. ניתן ל

 

במקרה בו ייוודע לנו אודות פעילות בלתי חוקית או בלתי ראויה בקשר עם נתוני הרישום, אנו נהיה   5.2.4

רשאים להשהות או לסגור את את חשבון המסחר שלך. אם מקרה כאמור יתרחש, ייתכן ולא נוכל  

לאחר מכן. אנו שומרים על לשחרר כספים מסיבות משפטיות, וייתכן ולא נוכל לקבל ממך הוראות  

 הזכות לבטל כל פעילות מסחר במקרה בו תפר פסקה זו. 

 

בכל פעם שתתקשר בעסקה עם החברה, הנך מסכים לחזור על האמור להלן )ובקשר לכל חשבונות המסחר   5.3

 שלך, ככל שישנם(: 

 

 ים;כל המידע שמסרת לנו )בנתוני הרישום ולאחר מכן( הינו אמת ומדויק בכל המובנים המהותי 5.3.1

 

 הנך מסכים להיות מחויב לפי הסכם הלקוח; 5.3.2

 

קראת והבנת באופן מלא את הסכם הלקוח, אשר כולל את הסכם המשתמש, תקנון המסחר, הצהרת  5.3.3

סיכונים, מדיניות ביצוע הוראות, מדיניות איסור הלבנת הון, מדיניות הפרטיות, והצהרת נסיבות  

 שיש בהן ניגוד העניינים; 

 

חשבון המסחר שלך והפעילות היחידה המתוכננת בחשבון המסחר שלך הינה המטרה היחידה של   5.3.4

רווחים   והשגת  השקעה  לשם  המסחר,  פלטפורמת  באמצעות  הפרשים  בחוזי  שלך  אישי  מסחר 

מההשקעה בלבד )הינך מתחייב כי תעדכן אותנו בהקדם האפשרי בכל שינוי בקשר עם מטרת חשבון 

ידוע לך כי שינוי כאמור עלול למנוע מאיתנו להמשיך  המסחר שלך והפעילות המתוכננת בו, וכי  

 ולספק לך את השירות שלנו(; 

 

 שנים או יותר מכך; 18הנך יחיד בן  5.3.5

 

 איש "ל   נחשבים  אינכם(  וישנם  ככל)  שלך  המסחר  בחשבון  הנוסף  הנהנה  או/ו  הזוג   ת/בן  או/ו  הינך 5.3.6

 ;זה בהסכם' ב לפרק החמישי בחלק כמשמעותם ,"זר ציבור איש" או" ציבור

 

פועל   5.3.7 שהינך  כך  שלך,  המסחר  בחשבון  היחיד  הפעולה  ומורשה  החתימה  מורשה  הבעלים,  הנך 

 עבורך בלבד ואין מיופה כוח בחשבון המסחר שלך; 

 

ההפקדה לחשבון המסחר שלך(,  בחשבון המסחר שלך ו/או בחשבון הבנק שלך )שהינו מקור כספי   5.3.8

הינך והנהנה הנוסף עליו הצהרת )ככל שישנו/ה( הינם הנהנים היחידים, כך שאין בהם נהנה נוסף 

אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק החשבון או נעשית פעולה    –מלבדכם )ככל שישנו/ה(; "נהנה"  

. מונח זה יפורש בהתאם בחשבון, או שביכולתו לכוון פעולה בחשבון, והכל במישרין או בעקיפין

 .2000-לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס 

 

 הנך, או הצד השלישי המורשה מטעמך )ככל וישנו( הנו, מבצע כל פעולת מסחר מטעמך כשולח;  5.3.9

 

 הנך מורשה כדין לבצע כל מסחר. 5.3.10
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כי אנו  (, אנו נפעל מולך על בסיס פקודה בלבד, בכל עת. נא שים לב CFDsבקשר לעסקאות בחוזי הפרשים ) 5.4

לא נספק כל ייעוץ בנוגע ליתרונות או להלימות של התקשרותך בהסכם לקוח זה.  אנו גם לא נספק לך כל  

 ייעוץ בנושא מס. אם אינך בטוח באופן כלשהו בקשר לתנאי הסכם הלקוח, עליך להשיג ייעוץ בעצמך.

 

 

 הזירה לפעילות והתאמה  הלימות הערכת .6

 

מנתוני   6.1 לנו חלק  יאפשרו  ו/אופי פעילות המסחר שלך בפלטפורמת המסחר,  ו/או תוצאות  הרישום שתספק 

להעריך האם פלטפורמת המסחר מתאימה או אפשרית עבורך )לרבות בקשר עם סיווג חשבון המסחר כחשבון  

הון מקצועי(, בהתאם למדיניות החברה ו/או להוראות הקבועות בתקנות ניירות ערך ו/או בצו איסור הלבנת  

 - )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"ו

 )להלן: "צו איסור הלבנת הון"( ו/או על פי כל דין.  2015

 

אנו רשאים להסתמך על המידע שתספק לנו, אלא אם נהיה מודעים לכך שמידע כאמור הינו, באופן ברור,   6.2

ני, בלתי מדויק או בלתי מלא. אין לנו כל אחריות בגין המידע שתספק לנו, ואנו נהיה רשאים להעריך בלתי עדכ

את מעמדך, הידע, הניסיון וההלימות שלך על בסיס המידע שתספק לנו, וכן לפי כל מידע שנמצא לנכון לפי  

 שיקול דעתנו הבלעדי. 

 

ורך לאור נתוני הרישום שלך )לרבות עם סיווג  אם נקבע כי פלטפורמת המסחר אינה מתאימה או אפשרית עב 6.3

, ו/או לאור תוצאות ו/או  CFDsחשבון המסחר כחשבון מקצועי(, לרבות רמת הניסיון ו/או הידע שלך אודות 

אופי פעילות המסחר שלך בפלטפורמת המסחר, אנו נודיע לך ולא תוכל לפתוח חשבון מסחר או להמשיך 

 ול דעתנו הבלעדי. ולקבל שירות מאיתנו, והכל כפי שיק

 

אם תבחר שלא לספק את המידע הנדרש על מנת לאפשר לנו להעריך הלימות או התאמה, או אם תספק מידע  6.4

בלתי מספק, אזי ייתכן ולא נוכל לקבוע האם פלטפורמת המסחר מתאימה לך, ולכן אנו עשויים לדחות את  

 בקשתך לפתוח חשבון מסחר. 

 

 סודיות .7

 

ובמדיניות הפרטיות שלנו, לא תחול על מידע אשר צד נדרש לגלות   8לסודיות לקוח, כמפורטות בסעיף  חובות החברה בקשר  

לפי דין, או על ידי בית משפט מוסמך, רשות ממשלתית או גוף רגולטורי, לרבות רשות המיסים, רשות ניירות ערך או הרשות 

 מור.לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הדורשים לפי דין, את המידע כא

 

 פרטיות  מדיניות .8

 

אנו אוספים ועושים שימוש בנתונים האישיים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק מהסכם  8.1

הבא: ובלינק  שלנו  האינטרנט  באתר  זמינה  ואשר  https://cdn-הלקוח 

main.plus500.com/Regulatory/ISA/default/default/1622377857/PrivacyPolicy.pdf  בכך  .

- ונח בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"אשהנך מתקשר בהסכם לקוח זה, הנך מוסר לנו מידע רגיש כמשמעות המ

, והתקנות לפיו. הנך מסכים שאנו נעבד את המידע כאמור למטרות ביצוע החובות שלנו לפי הסכם לקוח  1981

 זה ולפי כל דין ולמטרת ניהול היחסים בינך לביננו.  

 

ות לעיל  הנך מסכים כי אנו נהיה רשאים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למטרות המצוינ  8.2

, לרבות תוך העברת המידע שלך אל מחוץ לגבולות ישראל ואירופה; וכמו כן נהיה רשאים לעשות 8.1בסעיף  

ושיפור חוויית המשתמש וביצועי המשתמשים   שימוש במידע לשם ניתוח ושיפור המוצר והשירותים שלנו

 בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. 

 

https://cdn-main.plus500.com/Regulatory/ISA/default/default/1622377857/PrivacyPolicy.pdf
https://cdn-main.plus500.com/Regulatory/ISA/default/default/1622377857/PrivacyPolicy.pdf
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משלו 8.3 לצורך  ישמשו  פרטייך  כי  מסכים  אספקת  הנך  למטרת  אמצעי התקשורת,  בכל  הודעות,  ו/או  דואר  ח 

 השירות וכן לפי הוראות כל דין;

 

הנך מסכים כי פרטייך ישמשו לצורך דיוור של תוכן כלכלי ו/או מקצועי הקשור לשירותים שאנו מספקים לך  8.4

דואר אלקטרוני,   באמצעות  500וכן דיוור ישיר של תוכן שיווקי, מאיתנו ו/או מכל חברה קשורה בקבוצת פלוס

 טלפון נייד או כל אמצעי תקשורת אחר. 

 
( בכל עת, לפי תנאי הסכם המשתמש או על ידי הגשת בקשה  8.4סעיף זה )-הנך רשאי לבטל את הסכמתך לפי תת

ספציפית להסרת הסכמתך במשלוח הודעה לחברה באמצעות מילוי טופס פנייה בעמוד "צור קשר" באתר, באמצעות  

ציון בחירתך כאמור בדרך שתאפשר  או באמצעות    7013אביב ת.ד  -, תל125משלוח הודעה בכתב לכתובת: דרך בגין  

 החברה מעת לעת. 

 

  וחשבון ואישורי דוחות, מסמכים של  אלקטרונית להעברה   הסכמה .9

 

הנך מסכים בזאת כי מידע אודות חשבון המסחר שלך ודוחות בגין פעילות המסחר שלך יהיו זמינים בפלטפורמת המסחר.  

תהיה לך האפשרות לגשת למידע אודות החשבון באמצעות פלטפורמת המסחר, תוך שימוש בפרטי הזיהוי לחשבון שלך. אנו 

דוחות תקופתיים אודות פעילות בחשבון, וכן דוח אודות כל עסקה נציג את כל פעילותך בחשבון, ותהיה לך האפשרות להפיק  

יאוחר מ זמין לא  יהא  שעות לאחר התרחשות הפעילות בחשבון המסחר שלך   24-שבוצעה. מידע עדכני אודות החשבון, 

החשבון  ומידע בשל ביצוע עסקה או מתן הוראה יהיה זמין מיד לאחר מתן ההוראה או ביצוע העסקה. בכל עת, מידע אודות  

יכלול ולא יהא מוגבל לאישורי ודוחות מסחר, שערי רכישה ומכירה, מרווחים, סכומים הזמינים למסחר, דוחות רווח והפסד,  

 ניכוי מס במקור וכן פירוט פוזיציות פתוחות.   

 

ף משלוחם הנך מסכים בזאת כי בהתאם לתקנות ניירות ערך אנו נשלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלך את הדוחות הבאים חל

 באמצעות הדואר:  

 

 לתקנות ניירות ערך(;  28דוח יתרות דו שבועי )כמשמעותו בתקנה  9.1

 

 לתקנות ניירות ערך(;  29דוח חודשי )כמשמעותו בתקנה  9.2

 

מסמכים  ההתקשרות,  בעת  ידך  על  לנו  שנמסרה  כפי  שלך,  האלקטרוני  הדואר  לתיבת  נשלח  אנו  כי  בזאת  מסכים  הנך 

 .הגבלה( קבלות, דוחות, אישורים וטפסים, בקשר עם פעילות שתבצע בחשבון המסחר שלךממוחשבים, לרבות )ללא 

 

 הנך רשאי לבטל את הסכמתך לפי סעיף זה בכל עת, על ידי סגירת חשבון המסחר שלך בהתאם להסכם משתמש זה.

 

 המסחר  בפלטפורמת עסקאות  –  שני חלק

 

 עסקה  והשלמת פתיחת .10

 

לפרק ב', תהיה לך האפשרות להשלים עסקה באמצעות פלטפורמת המסחר עבור עסקאות    18לסעיף  בכפוף   10.1

אשר פתחת. הנך מאשר ומסכים כי אנו נהיה רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף, להסיר או להשעות 

)כגון מניות  שינוי  מסוג  אירוע  של  במקרה  לעת,  מעת  שוק,  בכל  מכשיר,  כל  המסחר,  עקב   מפלטפורמת 

(, הלאמה, MBOבת, רכישת השליטה על ידי הנהלת החברה )-השתלטות, איחוד/פיצול מניות, הקמת חברת

מחיקה מרישום וכד'( או אם לא יוחזקו פוזיציות על ידי לקוחות במכשיר מסוים באותה עת או מכל סיבה  

די. כמו כן, במקרה שלא שהיא, כגון דרישת רשות ניירות ערך, והכל באופן סביר וכפי שיקול דעתנו הבלע

נוכל עוד להמשיך לספק מכשיר במתכונתו הקיימת, אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לתקן  

כל   או  מסחר שלו  הפקיעה שלו, שעות  תאריך  לרבות  המכשיר,  התנאים של  את  או  התוכן  את  לשנות  או 

 פרמטרים אחרים בלשונית פרטי המכשיר. 
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היה רשאים לגדר או לבצע קיזוז באופן אחר של כל עסקה עם צדדים שלישיים, לרבות  הנך מסכים כי אנו נ  10.2

 על מנת לקזז כל אחריות או סיכון בקשר עם העסקה)אות( שלך שתבצע עמנו.   500צד קשור בקבוצת פלוס

 

עליך לזכור, כי על מנת לפתוח עסקה בפלטפורמת המסחר, עליך לבצע רכישה או מכירה, לפי המחיר הנקוב  10.3

בפלטפורמת המסחר בעת עסקה כאמור. אין החברה מתחייבת כי ניתן יהיה לפתוח עסקה בכל עת ובקשר לכל  

קרה של מכירה( את מכשיר. על מנת לסגור עסקה, עליך להציע למכור )במקרה של רכישה(, או לרכוש )במ

המכשיר המכוסה על ידי עסקה פתוחה כאמור, במחיר הנקוב בפלטפורמת המסחר בעת סגירה כאמור. עסקאות 

אחרים או לפלטפורמות שלהם או ללקוחות אחרים.    CFDאו פוזיציות פתוחות, לא ניתנות להעברה לספקי  

וה חלק מהסכם הלקוח, ניתן למצוא באתר פרטים מלאים אודות המדיניות שלנו בדבר ביצוע הוראות, אשר מהו

 האינטרנט שלנו. 

 

פלטפורמת המסחר תספק מחיר רכישה ומחיר מכירה עבור כל מכשיר הנסחר על גבי פלטפורמת המסחר,   10.4

כל  עבור  המסחר  שעות  במהלך  רק  לבצע  ניתן  עסקאות  נאות.  באופן  לציטוט  זמינים  אלה  מחירים  כאשר 

קת רכישה או עסקת מכירה או עם סגירת עסקת רכישה או עסקת מכירה,  מכשיר. הנך מאשר כי עם פתיחת עס

 תהא רשאי לעשות כן אך ורק לפי המחיר הנקוב על גבי פלטפורמת המסחר עבור מכשיר כאמור.  

 

בפלטפורמת המסחר, תהא רשאי להציע הצעה לפתוח עסקה, במחיר הטוב ביותר שקיים בפלטפורמת המסחר   10.5

עסקה כאמור, אלא אם תציין מחיר )שער( מסוים שלפיו תבוצע הצעה לפתוח )"פקודת שוק"( בעת פתיחת  

עסקה )"פקודת לימיט"(. בקשר לפקודת שוק, המחיר שלפיו עסקה תושלם, לא יהא תמיד לפי השער המדויק 

המוצג כאשר הפקודה נמסרת. הנך מסכים כי ההצעה שלך לפתוח פקודת שוק, יכול ותתקבל לפי מחיר נמוך 

י גבוה  ידך בפקודת השוק שלך, במסגרת טווח מסוים, כפי שיצוין בפלטפורמת  או  ותר מהמחיר שצוין על 

המסחר מעת לעת. אם תבחר לפתוח פקודת שוק, ההצעה שלך תתקבל לפי הבא הזמין שמוצע בפלטפורמת  

 המסחר, בהתאם להגדרה שבמדיניות ביצוע הוראות אשר זמינה באתר האינטרנט שלנו. 

 

נאים לפיהם תושלם ותבוצע עסקה לא יהיו בהכרח זהים למחיר והתנאים במועד הגשת  המחיר )שער( והת 10.6

הצעה לפתוח בעסקה. בהתאם, בקשר לפקודת לימיט, הפקודה לא תתבצע תמיד לפי המחיר המדויק המוצג  

כאשר הפקודה נמסרת. אם תבחר לפתוח פקודת לימיט עליך לקחת בחשבון כי המחיר בו נקבת בפקודת לימיט  

ו מובטח, כך שההצעה שלך יכול ותתקבל לפי המחיר שצוין על ידך או במחיר השונה מהמחיר שצוין על אינ 

ידך בפקודת הלימיט שלך, זאת, בין היתר, לאור תנודתיות בשוק ונוכח השפעת גורמים חיצוניים שונים אשר 

יחד עם זאת, המחיר בו תבוצע הפקודה שלך והעסקה תושלם כאמור, יהא תמיד המחיר     אינם בשליטתנו. 

הזמין הבא בפלטפורמה בעת ביצוע הפקודה שלך )ראה גם מדיניות ביצוע הוראות הזמינה באתר האינטרנט 

שלנו(. בנוסף, בקשר לפקודת לימיט, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשלים ולבצע את העסקה בהתאם  

, לרבות )ללא הגבלה(, רמת )יחס(  לתנאים המוצעים בקשר למכשיר הרלוונטי בזמן השלמת וביצוע העיסקה

ו/או רמת הבטחונות הנדרשת, חלף התנאים אשר הוצעו בקשר לאותו מכשיר בזמן פתיחת פקודת   המינוף 

הלימיט. ייתכן וכי בנסיבות מסוימות, רמת הבטחונות הנדרשת בעת ביצוע והשלמת העסקה תהיה גבוהה יותר  

ביצוע עסקה על ידך. על אף שאנו ננקוט במאמצים  מרמת הבטחונות הנדרשת ששררה בעת הגשת ההצעה ל

להודיעך אודות שינוי כאמור, זוהי חובותך הבלעדית לעקוב באופן שוטף ותדיר אחר ההון בחשבון המסחר  

שלך ביחס לרמת וסכום הבטחונות הנדרש לפי הסכם משתמש זה, ולוודא כי הינך עומד בדרישת הבטחונות 

סכם זה. בכל עת טרם קבלת פקודת לימיט, תהיה רשאי לבטל את פקודת לה  18בכל עת, והכל בהתאם לסעיף  

 הלימיט ללא כל חבות נוספת. 

 

הנך מסכים כי ההצעה שלך לפתוח עסקה, אם תתקבל על ידינו מחוץ לשעות המסחר, יכול ולא תוכל להיות   10.7

 מבוצעת, אם השוק לא יבצע מסחר לפי המחיר הנקוב לאחר תחילת שעות המסחר. 

 

 

 ולימיט  סטופ פקודות .11

 

אנו עשויים לאפשר לך לציין מחיר סגירה עבור עסקה באמצעות פקודת "סגור בהפסד" ו"סגור ברווח", בכפוף  11.1

 לתנאי הסכם הלקוח וכל הוראות ותנאים אחרים שאנו עשויים ליישם מעת לעת. 
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עם הגשת הצעתך וקבלת הפקודה שלך על ידינו, הנך מרשה לנו בזאת לסגור את העסקה לפי מחיר "סגור   11.2

פסד" או "סגור ברווח", לפי העניין, וכפי שהוסכם בפקודה, ללא כל הוראה או הודעה נוספת מצדך. אנו בה

נהיה רשאים לסגור את העסקה כאשר המחיר שצוין על ידינו בפלטפורמת המסחר יהא שווה או גבוה מהמחיר  

שהיא אם לא תקיים    שהתקבל על ידינו עבור פקודה כאמור. הנך מאשר כי אנו לא נידרש לסגור כל עסקה

 .15.14איזה מהפקטורים כאמור בסעיף 

 

אנו עשויים לאפשר לך לבקש פתיחת או סגירת עסקה, לרבות פקודת "סגור בהפסד" או "סגור ברווח", בתוך   11.3

העסקה   את  לסגור  סביר,  באופן  נהיה רשאים,  אנו  כאמור,  בקשה  נקבל  ידך. אם  על  זמן שתיקבע  מסגרת 

הנך מאשר ומסכים כי אנו לא נהיה מחויבים לסגור עסקה כאמור מחוץ לפרק הזמן  במסגרת פרק זמן כאמור. 

 כאמור או כל פרק זמן שלא עומד בכל מגבלה אחרת שלגביה הוסכם בקשר לעסקה כאמור. 

 

( בקשר עם פקודת "סגור בהפסד". הנך מאשר Trailing Stopאנו עשויים לקבל הצעה לקבוע סטופ נגרר ) 11.4

ית שנקבעה ב"סגור בהפסד", עשויה להשתנות ככל שהשוק בפלטפורמת המסחר נע כי רמת המחיר המקור

לטובתך. בעוד שפקודת "סגור בהפסד" נגררת הינה בתוקף, הנך מסכים כי כל שינוי בשוק בגובה של לפחות  

Pip    ראה הגדרת(Pip   לטובתך, יהווה הצעה חדשה מצדך להעלות את רמת )בחלק חמישי לפרק ב' להסכם זה

יעוגלו לערך המוחלט הקרוב ביותר במטבע    Pip-ת "סגור בהפסד" הנגררת שלך בהתאם. שינויים בפקוד

 חשבון המסחר. 

 

הנך מאשר ומסכים כי, בין היתר, עקב תנודתיות השוק וגורמים שמעבר לשליטה שלנו, איננו יכולים לערוב   11.5

להיסגר במחיר השונה מהמחיר   לכך כי פקודה תבוצע ברמה כפי שצוינה בפקודה שלך; למשל, פקודה עשויה

שצוין על ידך במקור בפקודה כאמור. במקרה זה, אנו נסגור את העסקה לפי המחיר ההזמין הבא בפלטפורמת  

המסחר. למשל, בקשר לפקודת "סגור בהפסד", במקרה של רכישה לשם סגירה, מחירו של מכשיר שבבסיס  

בהפסד", מבלי שיגיע למחיר כאמור. במקרה של   פקודה כאמור, עשוי לעלות בפתאומיות מעל למחיר "סגור

מכירה לשם סגירה, מחירו של מכשיר שבבסיס פקודה כאמור, עשוי לרדת בפתאומיות מתחת למחיר "סגור  

 בהפסד", מבלי שיגיע למחיר כאמור.   

 

בקשר ל"סגור ברווח" כאשר המחיר עבור מכשיר נע לטובתך )למשל, אם המחיר יורד כאשר הנך רוכש או   11.6

 מחיר עולה כאשר הנך מוכר(, הנך מסכים לכך שנוכל להעביר לך את השיפורים במחיר.  ה

 

אנו נהיה רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לקבל את הצעתך להגיש הצעת סטופ מובטח לפי מחיר מדויק   11.7

המכשיר  שייקבע על ידך. פקודות סטופ מובטח קיימות אך ורק עבור מכשירים מסוימים, כאמור בלשונית פרטי  

עבור המכשיר. אם נקבל סטופ מובטח לגבי פקודה חדשה, אנו נהיה ערבים לכך כי כאשר ההצעה שלנו או  

מחיר המצוין בהצעה יגיע או יעלה על מחיר "סגור בהפסד" שצוין על ידך, אנו נסגור את הפוזיציה שלך לפי  

בהתאם להסכמי הלקוח לפני הגעה   המחיר המדויק שציינת בפקודת סטופ מובטח. פוזיציה פתוחה ניתן לסגור

או סעיף    15.18לרמת המחיר של פקודת סטופ מובטח. כאשר מתרחש אירוע דיבידנד או הטבה לפי סעיף  

 אנו שומרים על הזכות לשנות או לבטל את פקודת סטופ מובטח.   15.19

 

 פקודת סטופ מובטח, כפופה לתנאים הנוספים הבאים: 

 

 לבקש רק לגבי פקודה חדשה, והינה זמינה רק בתנאי "סגור בהפסד"; פקודת סטופ מובטח ניתן  11.7.1

 

פקודת סטופ מובטח ניתן להפעיל או לערוך אך ורק כאשר מתקיים מסחר וישנו מכשיר זמין על  11.7.2

 גבי פלטפורמת המסחר; 

 

ניתן לשנות את המחיר    –לאחר שפקודת סטופ מובטח התקבלה על ידינו, לא ניתן להסיר אותה   11.7.3

 בלבד; 

 

להגיש פקודת סטופ מובטח במרחק מינימאלי מסוים )כפי שייקבע על ידינו( ממחיר המכשיר יש   11.7.4

 הנוכחי המצוין על ידינו;
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(( מתואם עבור העלות הנוספת  Spreadמאחר שאנו מבטיחים את מחיר הסגירה שלך, המרווח   11.7.5

מכשיר בעת הגשת פקודת סטופ מובטח. המרווח המתואם מוצג בלשונית פרטי המכשיר עבור כל  

 בעת הגשת פקודת סטופ מובטח.

 

   מימון פרמיית .12

 

כל עסקה פתוחה המוחזקת על ידך בתום יום המסחר בבורסה שבה המכשיר נסחר או במהלך סוף השבוע שבו   12.1

הבורסה הרלוונטית הינה סגורה, תגולגל באופן אוטומטי ליום העסקים הבא, על מנת למנוע סגירה אוטומטית  

נך מאשר כי בעת גלגול עסקאות כאמור ליום העסקים הבא, פרמיית מימון )"פרמיה"( וסליקה של העסקה. ה 

תתווסף או תופחת מהחשבון שלך, בקשר לעסקה כאמור )"גלגול"(. מידע אודות הפרמיה עבור כל מכשיר, 

מוצג בקישור "פרטים" עבור כל מכשיר ספציפי בפלטפורמת המסחר. במסגרת ההחלטה האם לפתוח עסקה 

 מכשיר ספציפי, הנך מאשר כי הנך מודע לפרמיה עבור אותו מכשיר. עבור 

 

הנך מסמיך אותנו להוסיף או להפחית את הפרמיה מהחשבון שלך עבור כל העסקאות הפתוחות אשר צברו   12.2

 פרמיה, בהתאם לשער הרלוונטי, בכל יום, במועד הגבייה כאמור עבור כל מכשיר, לפי העניין. 

 

 אוטומטי  פוזיציות וגלגול פקיעה עסקאות .13

 

 אנו רשאים לקבוע תאריך פקיעה ושעת פקיעה עבור מכשיר ספציפי ו/או עסקה ספציפית.  13.1

 

במקרה שבו נקבע מועד פקיעה עבור מכשיר ספציפי, תאריך ושעת הפקיעה כאמור יוצגו בפלטפורמת המסחר   13.2

להיות מודע לתאריך ושעת הפקיעה של   בקישור הפרטים עבור כל מכשיר ספציפי. הנך מסכים כי באחריותך

 כל מכשיר פיננסי שברשותך.  

 

אזי העסקה תיסגר באופן  13.3 מסוים, לא תסגור עסקה פתוחה בקשר אליו,  מועד פקיעה של מכשיר  אם טרם 

אוטומטי במועד הפקיעה. העסקה תיסגר במחיר אשר יהא המחיר האחרון שצוין בפלטפורמת המסחר מיד לפני 

 מועד הפקיעה. 

 

קשר עם חוזי הפרשים על מכשירים פיננסים מסוימים המבוססים על חוזים עתידיים, אנו רשאים, על פי  ב 13.4

שיקול דעתנו הבלעדי, להגדיר לגביהם גלגול פוזיציה אוטומטי )ראה הגדרת גלגול פוזיציה אוטומטי בחלק  

שהפוזיציה כך  החדש"(,  )"החוזה  הבא  העתידי  החוזה  על  זה(  להסכם  ב'  לפרק  באופן    חמישי  תיפקע  לא 

אוטומטי, אלא אם כן היא תיסגר )בהתאם להוראות להסכם זה( טרם מועד גלגול הפוזיציה האוטומטי. אנו 

מסחר   בדלילות  המתאפיינים  שוק  תנאי  בהתקיים  לעת  מעת  האוטומטי  הגלגול  מועד  את  לשנות  עשויים 

תישאר פתוחה ותמשיך להיסחר על   ובהתקיים תנאי מסחר נוספים. בעת גלגול פוזיציה אוטומטי, הפוזיציה

החוזה החדש. במקרים כאמור תבוצע התאמה להון שלך אשר תנטרל את השפעת פערי המחיר הקיימים בין 

לו   חוזה ההפרשים בגין החוזה העתידי החדש לבין שער חוזה ההפרשים בגין החוזה העתידי הקודם  שער 

טי רשאית החברה לחייב בגין גלגול פוזיציה כאמור את )"החוזה הישן"(. כמו כן, במועד גלגול פוזיציה אוטומ 

 ( החוזה החדש. Spreadחשבונך בשווי מרווח )

 

אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להוריד את אפשרות גלגול הפוזיציה האוטומטי מכל מכשיר, ולהשיב   13.5

בקשר   והן  חדשות  לפוזיציות  בקשר  הן  הפקיעה,  מועד  את  כנו  מאמצים  על  נעשה  אנו  קיימות.  לפוזיציות 

להודיעך טרם שינוי כאמור באמצעות דואר אלקטרוני, אולם אין אנו מחוייבים למתן הודעה כאמור. יחד עם  

כפי   הספציפי  המכשיר  של  הזמינים  הפרטים  לכל  מודע  להיות  הבלעדית  באחריותך  כי  מסכים  הנך  זאת, 

מת המסחר. בקשר לגלגול פוזיציה אוטומטי, אחריותך שמופיעים בלשונית הפרטים של המכשיר בפלטפור 

הפוזיציה   מגלגול  הנובעת  הבטחונות  בדרישת  לעמוד  בכדי  הון  מספיק  ישנו  שבחשבונך  לוודא  הבלעדית 

 האוטומטי. 
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במקרה של גלגול פוזיציה אוטומטי תגולגלנה בהתאם כל הפקודות/הזמנות הקשורות לפוזיציה כאמור, כך   13.6

שנקבעו בפקודות/הזמנות כאמור יתואמו באופן יחסי על פי היחס )פרופורציה( בין מחירי החוזה  שהשערים  

 החדש לבין מחירי החוזה הישן.

 

נזיל ללא התראה.  -הנך מאשר כי מסחר במכשירים מסוימים בפלטפורמת המסחר עשוי להיות תנודתי או בלתי 13.7

מך, במיוחד בפרק הזמן מיד לפני פקיעה, לרוב בנסיבות כאמור, ייתכן ולא יהא אפשרי לבצע פקודות מטע

 עבור חוזים עתידיים. 

 

בנסיבות מסויימות, לרבות בגין מקרה של נזילות נמוכה מאוד עקב פקיעה צפויה של מכשיר פיננסי, או  13.8

במקרה שבו "מחיר המימוש" של המכשיר הופך להיות לא רלוונטי, אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו  

וזיציות פתוחות שלך על המכשיר הפיננסי כאמור, לעבר חוזה נזיל יותר של המכשיר הבלעדי, לגלגל פ

הפיננסי או להגדיר מועד פקיעה מוקדם יותר למכשיר זה, ולסגור את כל הפוזיציות הפתוחות בעבור מכשיר  

 זה, בהתאם לשער השוק במועד הפקיעה. 

 

 יר מסחר מוסר מפלטפורמת המסחר. אנו שומרים על הזכות להביא לפקיעת עסקאות במקרה שבו מכש 13.9

 

   המסחר חשבון על נוספות מגבלות ולהטיל פוזיציות לסגור זכותנו .14

 

אם המחירים המצוינים בפלטפורמת המסחר משתנים, כך שסך ההפרש שעליך לשלם בהתאם לכל העסקאות   14.1

עסקאות כאמור, או אם ההון בחשבון הפתוחות שלך, שווה או עולה על סך הבטחונות התחזוקתיים עבור כל ה

המסחר שלך שווה או נמוך מסך הבטחונות התחזוקתיים עבור כל העסקאות הפתוחות שלך, אזי הנך מאשר  

כי תהיה לנו הזכות, שתמומש באופן סביר, לסגור באופן מיידי את כל העסקאות הפתוחות שלך או חלקן וכן  

אם בהפסד או ברווח, ולנכות מחשבון המסחר שלך סכומים לסגור באופן חלקי את כולן או חלק מהן, בין  

, ללא כל הודעה. מימוש זכותנו לסגור את העסקאות הפתוחות שלך, לא יביא  19.3נדרשים בהתאם לסעיף  

 לסגירת החשבון שלך או סיום הסכם לקוח זה. 

 

עסקה/ות שלך, אזי על אף האמור לעיל, אם המחירים המצוינים בפלטפורמת המסחר ינועו כנגד המחיר של ה 14.2

אנו נהיה רשאים, ללא כל אחריות או חבות, לבקש כי תגדיל את ההון בחשבון המסחר שלך, בתוך פרק זמן 

קצר, על מנת לעמוד בדרישות הבטחונות התחזוקתיים בכדי לשמור על העסקה/ות פתוחה/ות. אם לא תגדיל 

, באופן סביר, לסגור את כל העסקאות  את ההון בחשבון המסחר שלך כנדרש ובזמן, אזי אנו נהיה רשאים

הפתוחות שלך או את חלקן, וכן לסגור באופן חלקי את כולן או חלק מהן, בין אם ברווח או בהפסד, ולנכות 

בפרק א'(. באחריותך   12מחשבון המסחר שלך את ההפרש שעליך לשלם )לפרטים נוספים נא ראה סעיף  

אל מול הסכום הדרוש של כל הבטחונות הנדרשים עקב לעקוב, בכל עת, אחר ההון בחשבון המסחר שלך  

בטחונות  דרישת  התרחשות  בעת  להיסגר  עלולות  שלך  הפתוחות  העסקאות  כל  שלך.  המסחר  החלטות 

(Margin Call.בחשבון המסחר שלך ) 

 

לעיל, אנו רשאים לציין, בפלטפורמת המסחר, מועד פקיעה עבור מכשירים שונים הנסחרים    13כאמור בסעיף   14.3

בפלטפורמת המסחר. אם  מצויין תאריך פקיעה עבור מכשיר בפלטפורמת המסחר, אזי הנך מאשר לנו בזאת 

 סחר באותה עת. לסגור כל עסקאות פתוחות בקשר עם מכשיר כאמור, לפי המחיר המצוין בפלטפורמת המ

 

הנך מאשר כי המסחר במכשירים מסוימים בפלטפורמת המסחר עשוי להפוך להיות תנודתי מאוד ובאופן מהיר,   14.4

וללא כל אזהרה או סימנים מוקדמים. לאור האמור הנך מאשר ומסכים כי שמורה לנו הזכות לסגור ו/או לבטל 

נסחרים תוך תנודתיות קיצונית וחריגה ביותר,  עסקאות פתוחות בקשר למכשירים אשר לטעמנו, באופן סביר,  

 לפי המחיר המצוין בפלטפורמת המסחר באותה עת, ללא הודעה מראש.

 

(, מחלוקת  Charge Backאם נקבל הודעה על ביטול עסקה או תשלום מסוג שהוא, לרבות הכחשת עסקה ) 14.5

(Dispute  או ביטול הפקדה או פעולה מחברת כרטיס האשראי שלך או מהבנק שלך או מכל גורם אחר בקשר )

לאמצעי תשלום בו עשית שימוש, מכל סיבה שהיא, הינך מסכים לכך שיש לנו את הזכות לפעול באופן מיידי  

 כדלקמן: 
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ובין אם בהפסד,   לבטל את כל העסקאות הפתוחות שלך או חלקן באופן מלא או חלקי, בין אם ברווח 14.5.1

, בין אם תוך מתן הודעה ובין אם לאו; 19.3ולנכות סכומים מחשבון המסחר שלך בהתאם לסעיף  

 ו/או

 

( 1להטיל מגבלות על חשבון המסחר שלך, בין אם תוך מתן הודעה ובין אם לאו, לרבות:         ) 14.5.2

ת במקרים בהם  מגבלה על ביצוע הפקדות לחשבון המסחר שלך מכל אמצעי תשלום שהוא, לרבו

( מגבלה על פתיחת עסקאות חדשות בפלטפורמה;  2)  -; וMargin Callחלה דרישת בטחונות ))

 משך הזמן בו תחולנה המגבלות כאמור יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה; 

 

להסכם   22להביא לסיומו המיידי של הסכם המשתמש, באמצעות מתן הודעה בכתב בהתאם לסעיף   14.5.3

 זה. 

 

חיוב אשר עלולים לחול,  או  נזק, עלות  בגין כל הפסד,  כי לא תחול על החברה כל אחריות שהיא  מובהר 

במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממימוש זכותינו להטיל מגבלות כאמור על חשבון המסחר שלך. הינך מסכים  

על זכותינו להציג    לכך שמימוש זכותנו לפעול כאמור אינה מבטלת או משנה או משפיעה בשום צורה שהיא,

 לך דרישות בטחונות בהתאם להוראות הסכם זה.  

 

 כלליים  מסחר כללי .15

 

הנך מאשר ומסכים כי כל עסקה המבוצעת בפלטפורמת המסחר, לרבות מתן פקודה, מורכבת, ראשית, מהצעה  15.1

ת(, במחיר  ממך אלינו להשלים עסקה )בין אם הצעה כאמור הינה לפתוח עסקה או לסגור עסקה פתוחה קיימ

ורק   ידינו לאחר מכן. עסקה תיחשב כמושלמת אך  מסוים המצוין בפלטפורמת המסחר, וקבלת הצעתך על 

 לאחר שההצעה שלך התקבלה על ידינו. קבלת הצעתך על ידינו, תוכח באמצעות אישור תנאיה והשלמתה.

 

לבצע או לבטל, כל או חלק  אנו לא נהיה מחויבים למסור מחירים או להציע מסחר במכשיר מסוים, או לקבל,  15.2

מעסקה אשר ביקשת באמצעות פלטפורמת המסחר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא חובת מתן הנמקה. הנך  

רשאי לבקש לבטל או לתקן עסקה בכל עת טרם השלמת עסקה כאמור. אנו נהיה רשאים, אך לא מחויבים,  

 להסכים לבקשה כאמור. 

 

רווח או מידע אחר הזמין עבורך באתר האינטרנט שלנו או בפלטפורמת  נתונים פיננסיים, מחירים, מינוף, מ 15.3

המסחר או המוצע על ידינו בכל מתכונת אחרת או בכל אמצעי אחר )"התוכן"(, ניתנים כהערות כלליות לגבי  

השוק, על בסיס מאמץ מרבי, ואינם מהווים ייעוץ בנושא השקעות או בנושא מיסוי. כמו כן, תוכן כאמור הינו  

לשינוי בכל עת, ללא הודעה. בעוד שאנו נוקטים בצעדים סבירים על מנת להבטיח את הדיוק של המידע   כפוף

כאמור, אנו לא נוטלים על עצמנו אחריות בגין הפסד או נזק, לרבות, ללא הגבלה, אובדן רווח פוטנציאלי,  

 אשר עשוי לנבוע במישרין או בעקיפין משימוש או הסתמכות על מידע כאמור. 

 

ך מאשר כי כל המחירים המוצגים בפלטפורמת המסחר הינם לשם אינדיקציה בלבד לגבי מחירי המסחר  הנ  15.4

 בפועל בגודל שוק נורמאלי, והינם כפופים לשינוי תמידי. 

 

לעת,   15.5 מעת  לך  נודיע  לגביהן  שונות  במגבלות  לעמוד  עליך  המסחר,  בפלטפורמת  הפעילות שלך  עם  בקשר 

 או תנאים אחרים, אשר עשויים לחול בפלטפורמה שלנו. לרבות מגבלות על עסקאות וגודלן 

 

הנך מאשר כי הגם שהמחירים הנקובים בפלטפורמת המסחר לוקחים בחשבון נתונים ממקורות שונים, הם  15.6

אינם נלקחים ישירות ממקור מסוים כלשהו ולכן, ייתכן שלא יתאימו למחירים שמופיעים במקום אחר )כולל 

גם מאשר כי ביצוע העסקה שלך צמוד למחירים שאנו נוקבים בפלטפורמת    מחירים בבורסה כלשהי(. הנך 

המסחר, במהלך שעות המסחר, ואינו צמוד למחירים המופיעים בבורסה כלשהי. אנו משתדלים לנקוב במחירים  

כאמור באופן השוטף והמהיר ככל האפשר. יחד עם זאת, תנאים טכניים )כגון: קצב ומהירות העברת נתונים 

האינטרנט, איכות החיבור שלך לרשת האינטרנט ותנודתיות של הכלים( עלולים לגרום לשינוי במחיר  של רשת  

הרלוונטי של הכלי, בין הרגע שההזמנה מופעלת על ידיך, לבין הרגע שבו ההזמנה נקלטת על ידינו או ההזמנה 

ק, חוסר נזילות מספקת מבוצעת בפלטפורמת המסחר. כמו כן, תיתכנה נסיבות שונות )כגון הפסקת מסחר בשו
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בשוק או היעדר במידע מספק שמתקבל ממקורות שונים ואשר משמש אותנו לקביעת מחירים( העלולות למנוע  

מאיתנו לנקוב במחירים בפלטפורמת המסחר או העלולות להשפיע על המחירים הנקובים בפלטפורמת המסחר,  

חר. משמעות הדבר היא שפתיחה ו/או סגירה  כך שעלול להיווצר מצב בו כלי לא יהא זמין בפלטפורמה למס

ההפסד   או  ברווח  לשינוי  להוביל  העלול  דבר  שונה,  ובשער  יותר  מאוחר  במועד  תתאפשרנה  עסקה  של 

 הפוטנציאלי מהעסקה.

 

המחירים שלנו עשויים להיות שונים מהמחירים הנוכחיים בבורסות הרלוונטיות, והנך מאשר כי עסקה יכול   15.7

 תתבצע אף אם:ותתבצע או שלא 

 

 בורסה מעולם לא ביצעה מסחר ברמה או במחיר של העסקה שלך; 15.7.1

 

הבורסה ביצעה מסחר ברמה או במחיר של העסקה שלך, אך לפרק זמן כה קצר או בנפחים כה  15.7.2

 נמוכים, רק שיהא זה בלתי מעשי לבצע עסקה מקבילה בבורסה.

 

מולנו כשולח, מחוץ לבורסה, ולא פועל בעת השלמת עסקה בפלטפורמת המסחר, הנך מסכים כי הנך פועל   15.8

מולנו "בתוך הבורסה". עליך לשים לב כי הנך מבצע מסחר לגבי תוצאת המחיר של נגזר פיננסי, ולא תהא  

 זכאי למסירה, או תהא מחויב במסירה, של מוצר הבסיס.  

 

ומשמעות הדבר  זכור כי כאשר אתה פותח פוזיציה בפלטפורמת המסחר, הינך סוחר בחוזי הפרשים   15.8.1

היא שאתה מתקשר בחוזה איתנו על ההפרש בין ערכו של המכשיר כמפורט בפלטפורמת המסחר  

בזמן פתיחת הפוזיציה לבין ערכו בעת סגירתה. אתה מאשר ומסכים כי אינך זכאי לבעלות על נכס  

פקת  הבסיס במסגרת חוזה הפרשים, כגון בעלות על המניות עצמן או הזכויות המוצעות באירוע הנ 

 זכויות או במסגרת התחשבנות בקשר עם חוזה עתידי וכדומה. 

 

הנך מאשר כי המחירים הנקובים בפלטפורמת המסחר, נקבעים על ידינו תוך התחשבות במגוון גורמים, לרבות   15.9

תנאי השוק השוררים וביקוש למסחר בפלטפורמת המסחר. הנך מתחייב ומסכים שלא לעשות שימוש במחירים  

רמת המסחר לכל מטרה אחרת שאינה מסחר על ידך, ומסכים שלא להעביר את המחירים  הנקובים בפלטפו

 שלנו לכל אדם אחר בכל נסיבה שהיא.

 

הנך מסכים כי כל עסקה נעשית עבור מספר מסוים של יחידות אשר מהוות את מכשיר הבסיס. הנך רשאי   15.10

ימאלי כאמור בפלטפורמת המסחר  להשלים עסקאות על פלטפורמת המסחר, אך ורק עבור מספר היחידות המינ 

כ"סכום יחידה", ובמכפלה של "סכום יחידה" כאמור, עד לסכום המרבי המותר לפי פלטפורמת המסחר. הנך 

מאשר ומסכים כי אנו רשאים לקבוע את "סכום היחידה" ומספר היחידות המינימאלי עבור כל מכשיר ו/או 

 לקוח.

 

כל עסקה שתיפתח על ידך, וכל עסקה שתושלם, תחייב אותך אף אם בכך שפתחת את העסקה, ייתכן וחרגת   15.11

 ממגבלת אשראי או כל מגבלה אחרת החלה עליך או בקשר לעסקיך עמנו. 

 

, הנך רשאי לבקש מחיר לשם פתיחת או סגירת עסקה עבור מכשיר מסוים, בכל עת  15.15בכפוף לסעיף   15.12

עבור מכשיר כאמור. עסקאות ניתן לבצע רק במהלך שעות המסחר )בכפוף לעמידה  במהלך שעות המסחר  

מחיר   למסור  הבלעדי,  דעתנו  שיקול  לפי  רשאים,  נהיה  אולם  מחויבים,  נהיה  לא  אנו  בטחונות(.  בדרישת 

ולהסכים ולפעול לפי הצעתך לפתוח או לסגור עסקה עבור מכשיר מחוץ לשעות המסחר של מכשיר כאמור.  

ועשויות להיות שונות  שעות המס 'פרטים' עבור כל מכשיר  מוצגות בפלטפורמת המסחר תחת הקישור  חר 

 משעות המסחר מהבורסה הרלוונטית. באחריותך לוודא כי הנך מודע למכשיר אשר עשוי להיות מושפע מכך. 

 

איזה    , אם לפני קבלת הצעתך לפתוח או לסגור עסקה, אנו נהיה מודעים לכך כי10.4מבלי לגרוע מסעיף   15.13

לא קוים, אזי אנו שומרים על זכותנו לדחות את הצעתך לחלוטין. אם כבר   15.14מהפקטורים כאמור בסעיף 

לא קוים, אזי   15.14פתחנו או סגרנו עסקה לפני שנהיינו מודעים לכך כי איזה מהפקטורים כאמור בסעיף  

לסג או  מתחילתה  כבטלה  כאמור  לעסקה  להתייחס  סביר,  באופן  רשאים,  הזמין  נהיה  המחיר  לפי  אותה  ור 

בפלטורמה כפי שיחול באותה עת. עם זאת, אנו נהיה רשאים לאפשר לך לפתוח או, לפי העניין, לסגור את 



 

 -12021(, ישראלים משתמשים עבור )  משתמש הסכם –  מ"בע   ישראל500פלוס
 25 

 

לא    15.14העסקה, ואזי תהא מחויב לפתיחה או לסגירה של עסקה כאמור, על אף שהפקטורים כאמור בסעיף  

 קוימו. 

 

 ור להלן:, כוללים את האמ15.13הפקטורים כאמור בסעיף  15.14

 

יש להשיג את המחיר הנקוב באמצעות פלטפורמת המסחר או באמצעים אחרים כפי שנודיע לך  15.14.1

 מעת לעת;

 

 הצעתך לפתוח או לסגור את העסקה צריכה להינתן בעוד המחיר הנקוב עדיין תקף; 15.14.2

 

 המחיר הנקוב לא יכלול טעות מובהקת;  15.14.3

 

אליהן יש לפתוח את העסקה, לא יהיה כאשר הנך מציע לפתוח עסקה, מספר היחידות שבקשר   15.14.4

נמוך מסכום היחידות המינימאלי המצוין בפלטפורמת המסחר עבור המכשיר, לפי העניין, מעת 

 לעת, ולא גבוה מהסכום המותר בהתאם לתנאי הסכם משתמש זה;

 

כאשר הנך מציע לסגור חלק מעסקה פתוחה, אך לא את כולה, הן החלק מהעסקה שהצעת לסגור,   15.14.5

ק שיישאר פתוח אם נקבל את הצעתך, לא יהיו נמוכים מסכום היחידות המינימאלי המצוין והן החל

 בפלטפורמת המסחר; 

 

 ;16.1לא התרחש אירוע כוח עליון כאמור בסעיף  15.14.6

 

 כאשר הנך מציע לפתוח או לסגור עסקה, לא התרחש אירוע הפרה בקשר אליך; 15.14.7

 

לכך 15.14.8 תביא  לא  העסקה  פתיחת  עסקה,  לפתוח  מציע  הנך  הבטחונות   כאשר  מסכום  שתחרוג 

 ההתחלתיים או התחזוקתיים, מגבלת אשראי או מגבלה אחרת המוטלת על המסחר שלך; 

 

, על ההצעה שלך להימסר לנו במהלך שעות המסחר עבור המכשיר הרלוונטי 15.12בכפוף לסעיף   15.14.9

 אשר בקשר אליו הנך מציע לפתוח או לסגור את העסקה; 

 

 עת לעת, בפועלנו באופן סביר. כל פקטור אחר לגביו נודיע לך מ  15.14.10

 

אם, לפני שהצעתך לפתוח או לסגור עסקה מתקבלת על ידינו, המחיר הנקוב שלנו ינוע לטובתך )למשל, אם  15.15

המחיר יורד במהלך רכישה או המחיר עולה בעת מכירה(, הנך מסכים כי אנו נהיה רשאים )אך לא מחויבים( 

הינה כי הרמה שבה הצעת לפתו זו  זה במחיר. התוצאה של פעולה  ח או לסגור עסקה, להעביר לך שיפור 

תשונה, עם קבלת ההצעה, למחיר המיטיב. הנך מאשר כי זה לטובתך שנשנה את רמת ההצעה שלך באופן  

האמור בסעיף זה, והנך מסכים כי כל הצעה שתשונה בהתאם לסעיף זה, לאחר קבלתה, תביא להסכם מחייב  

 באתר האינטרנט שלנו. בינינו. לפרטים נוספים נא ראה את מדיניות ביצוע ההוראות המופיעה 

 

שימוש במערכת אוטומטית להזנת נתונים בפלטפורמת המסחר אסור בהחלט. עליך להשלים את כל העסקאות  15.16

באופן ידני. כל עסקה שהושלמה דרך שימוש במערכת אוטומטית להזנת נתונים כאמור, תהא בטלה ומבוטלת.  

או חלק מהחשבונות שלך אצלנו, מכל סוג    במקרה של הפרת סעיף זה, אנו נהיה רשאים לסגור מיידית כל

שהוא, להביא לסיום את הסכם הלקוח ללא הודעה, ולסרב להתקשר עמך בעסקאות נוספות. כמו כן, כל כספים 

המוחזקים בחשבון המסחר שלך, יוקפאו, ואנו נהיה רשאים לנכות סכומים מחשבון המסחר שלך על מנת לקזז 

עקב הפרת סעיף זה. כספים שייוותרו בחשבון המסחר שלך יוחזרו לך כל הפסד, נזק או הוצאה שנגרמו לנו  

 .22.8בהתאם לסעיף 

 

אם יש לך יותר מחשבון מסחר אחד אצלנו )או חשבון אחר שהינו חשבון מקושר(, אזי כל חשבון מסחר יכול   15.17

חד )לרבות ויטופל באופן נפרד לחלוטין, אלא אם תקבל מאתנו אישור מראש ובכתב. לכן, זיכויים בחשבון א

סכומים המופקדים כבטחונות( לא יהוו סילוק של חובותיך בהקשר לחשבון אחר. באחריותך לוודא את קיומה  

 של רמת בטחונות נדרשת עבור כל חשבון מסחר בנפרד. 
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דיבידנדים. ניתן יהא לבצע התאמה בחשבון המסחר שלך בקשר לדיבידנד או חלוקה שניתן לייחס    –הטבות   15.18

בהתאם לחישוב שנבצע, בהתחשב בגורמים רלוונטיים שונים, וביניהם: היקף הדיבידנד,   למכשיר ספציפי,

היקף הפוזיציה שלך, היבטי מיסוי והאם מדובר בעסקת רכישה או עסקת מכירה. כאשר הנך מחזיק בעסקת  

כפי   רכישה,  עסקת  בכמות  מוכפל  הדיבידנד,  היקף  לפי  לטובתך,  המסחר  חשבון  את  נתאם  אנו  רכישה, 

תאמה, ככל שנדרש, וכן למטרות ניכוי מס במקור. כאשר הנך מחזיק עסקת מכירה, אנו נתאם את חשבון שהו

המסחר לטובתנו, לפי הדיבידנד, מוכפל בכמות המכירה, כפי שהותאמה, ככל שנדרש, וכן למטרות ניכוי מס  

ו תלויים בקבלת מידע  במקור. התאמה כאמור תבוצע על ידינו, ככל הניתן, בעיתוי המתאים, אולם מאחר ואנ 

 מצדדים שלישיים, אנו לא נהיה אחראים בגין כל תוצאה הנובעת מביצוע התאמות באיחור.  

 

השתלטויות וטרנספורמציות )לרבות אירועים כגון איחוד או פיצול מניות, מיזוגים, השתלטויות,    –הטבות   15.19

חברת )-הקמת  החברה  הנהלת  ידי  על  השליטה  רכישת  מMBOבת,  מחיקות  בהתאם (,  וכדומה(.  רישום 

לנסיבות של כל אירוע כאמור, אנו נעשה מאמץ, ככל שאפשר, לסגור פוזיציות פתוחות של לקוח לפי מחיר  

השוק, מיד לפני התרחשות האירוע. כתוצאה מאירוע מסוג זה, אם מכשיר הופך להיות כפוף להתאמה כאמור, 

או החוזה  במחיר  לבצע  שיש  המתאימה  ההתאמה  את  נקבע  בהתחשב    אנו  החשבון,  עבור  החוזית  הכמות 

הזכויות  של  הכלכלי  הערך  שווה  את  תבטא  כאמור  התאמה  הפעולה.  של  המרכזת  או  המדללת  בהשפעה 

 וההתחייבויות שלך ושלנו, מיד טרם הפעולה.

 

ב  -חדלות פירעון   15.20 נכס הבסיס  , תיכנס לחדלות פירעון או תפורק CFD-אם חברה אשר המניה שלה הינה 

אזי אנו נהיה רשאים לסגור את כל או חלק מהעסקאות הפתוחות שלך על המכשיר כאמור. תאריך   באופן אחר,

 הסגירה יהא תאריך חדלות הפירעון או תאריך סמוך אחר, ככל הניתן. 

 

 עליון  כוח אירועי .16

 

יכלו 16.1 כוח עליון  כוח עליון. אירוע  כי מתקיים אירוע  ל, ללא אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הסביר, לקבוע 

 הגבלה, את האמור להלן:

 

פעולה, אירוע או התרחשות )לרבות, ללא הגבלה, שביתה, מהומות, פעולת טרור, מלחמה, אסון  16.1.1

ממשלתיים( אשר, -טבע, סכסוך קיבוצי, פעולות ותקנות של רשויות או גופים ממשלתיים או על

אשר בקשר אליהם אנו   CFDs-לפי דעתנו, מונעים מאתנו מקיום שוק מסודר באחד או יותר מה

 מציעים מסחר בפלטפורמת המסחר; 

 

השעיית או סגירת בורסה, או הלאמה, החרמה ממשלתית, נטישה או כשל של כל מכשיר שהוא  16.1.2

שעליו אנו מבססים, או אשר אליו אנו מתייחסים בכל אופן שהוא, בציון המחיר שלנו, או הטלת 

 המסחר בכל שוק כאמור או כל אירוע כאמור; מגבלות או תנאים מיוחדים או חריגים על 

 

התרחשות תזוזה מופרזת ברמת עסקה כלשהי ו/או בורסה או ציפייה מצדנו )תוך פועלנו באופן  16.1.3

 סביר( כי תתרחש תזוזה כאמור;

 

התפרקות או כשל בשידור, תשדורת או מתקני מחשב, הפרעה באספקת החשמל, או כשל של ציוד  16.1.4

 אלקטרוני או ציוד תקשורת;

 

הימנעות מצד ספק, ברוקר, מתווך במוסד פיננסי, סוכן או נציג מטעמנו, משמורן, משמורן משנה,   16.1.5

סוחר, בורסה, מסלקה, רשות ממשלתית או ארגון רגולטורי או ארגון בעל רגולציה עצמית, מכל 

 סיבה שהיא, מלבצע את התחייבויותיו. 

 

ים, ללא הודעה ובכל עת, באופן סביר, לנקוט באחד אם נקבע כי מתקיים אירוע כוח עליון, אזי אנו נהיה רשא 16.2

 או יותר מהצעדים הבאים: 
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לשנות את דרישת הבטחונות התחזוקתיים ו/או ההתחלתיים, דבר אשר יכול להביא לכך שתידרש  16.2.1

 לספק בטחונות נוספים; 

 

לסגור כל או חלק מהעסקאות הפתוחות שלך או לסגור באופן חלקי את כל העסקאות הפתוחות   16.2.2

 או חלק מהן, לפי מחירי סגירה שלדעתנו הסבירה הינם ראויים; שלך 

 

להשהות או לשנות את התחולה של כל או חלק מהסכם הלקוח, במידה שאירוע הכוח העליון לא  16.2.3

 יאפשר לנו לקיים את ההסכם;

 

 לשנות את שעות המסחר עבור עסקה מסוימת או מכשיר פיננסי מסוים;  16.2.4

 

 המינימאלית של חוזה הפרשים הזמינה למסחר; לשנות את הכמות  16.2.5

 

 לבטל את כל העסקאות הפתוחות במכשירים המושפעים;  16.2.6

 

 לשנות את רמת המינוף במכשירים פיננסיים מסוימים ו/או עסקאות מסוימות;  16.2.7

 

להסכם זה, לרבות לחוזה חדש תחת   13לגלגל את הפוזיציה/ות שלך לחוזה חדש בהתאם לסעיף   16.2.8

 בורסה אחרת.  

 

 

סכים כי אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בכל אופן שהוא, במקרה של אירוע כוח  הנך מ 16.3

, אם נחליט לנקוט בפעולות כאמור. הצדדים ישוחררו מכל 16.2עליון, ולא בגין הפעולות שלנו לפי סעיף  

קיום  -הסכם זה, אם אי קיום, וכן קיום בלתי ראוי של ההתחייבויות לפי-החובות שלהם בגין קיום חלקי או אי

 או קיום בלתי ראוי כאמור היווה תוצאה של אירוע כוח עליון, אשר התרחש לאחר כריתת הסכם הלקוח.

 

 המסחר  פלטפורמת בגין ותשלומים לקוח כספי –  שלישי חלק

 

 לקוח כספי .17

 

להסכם זה( יוחזקו על ידינו בחשבון ייעודי  הנך מסכים בזאת כי כספי לקוח )כהגדרתם בחלק חמישי לפרק ב'   17.1

בבנק לאומי ו/או בנק    Segregated Accountלטובת כספי לקוחות בחשבון נאמנות ו/או בחשבון נפרד ))

Credit Suisse   להלן: "חשבון כספי לקוחות"(. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את זהות(

 קוחות, וליידע אותך על כל שינוי כאמור בהתאם.המוסד הבנקאי בו ינוהל חשבון כספי ל

 

כספי לקוחות מופרדים מכספי ונכסי החברה שלנו ושל צדדים קשורים לנו או בעלי עניין בנו. אנו מבטיחים   17.2

לפעול בכספי לקוח בזהירות, באמונה ובשקידה, ולנהל רישומים וחשבונות המפרידים באופן ברור בין כספי  

 לק חמישי לפרק ב' להסכם זה( כפי שהם מוחזקים עבור כל לקוח.וחוזי לקוח )כהגדרתם בח

 

כספי לקוח יהיו כפופים לזכות קיזוז בגין כל חוב שלך כלפינו, ללא תלות במספר החשבונות שיש לך אצלנו.  17.3

ו/או להעביר כל או חלק  נהיה רשאים, באופן סביר, ללא מתן הודעה, לעשות שימוש  הינך מסכים כי אנו 

בין חשבונות המסחר שלך, למטרת סילוק חובותיך העתידיים, הממשיים או התלויים לפי הסכם    מהכספים שלך

, עם 19.10זה, ולנכות מתוך חשבון המסחר שלך את הסכומים שהינך חב, לרבות )ללא הגבלה( לפי סעיף  

- ת. איסגירתה של עסקה, או בגין כל סכומים אחרים שעליך לשלם לפי הסכם משתמש זה, ללא הודעה נוספ

 אכיפת זכותנו כאמור, לא יהווה ויתור על אכיפת זכויותינו לפי הסכם זה. 

 

הנך מסכים כי כספי לקוח לא ישאו ריבית מכל סוג שהוא וכי אנו רשאים להפקיד כספי לקוח בחשבון כספי   17.4

גם כספים של לקוחות   יכלול  בו הפקדת את כספך. חשבון כספי לקוחות  לקוחות במטבע השונה מהמטבע 
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רים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף בחשבון כספי לקוחות, את יתרת הכספים שהופקדו על ידי  אח

לקוחותיה וטרם נסלקו )במישרין באמצעות צד שלישי כדוגמת חברת אשראי(, תוך שימוש בכספים ממשאביה  

ברה ולא יחשבו  העצמיים של החברה, כך שבמקרה כאמור, כספי הסליקה העתידיים כאמור יהיו שייכים לח 

 ל"כספי לקוח" במועד זכאותם. 

 

חשבון   17.5 מטבע  שאינו  במטבע  כספים  ותפקיד  ככל  חדש.  שקל  הינה  המסחר  חשבון  למטבע  המחדל  ברירת 

המסחר, כספי ההפקדה יהיו שווים לכל הפחות לערכם במטבע חשבון המסחר על פי השער המצוטט הזמין  

ר אחד, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לזקוף עבורך כספי במועד ההפקדה. ככל שברשותך יותר מחשבון מסח 

הפקדה שמקורם בהעברה בנקאית, בחשבון המסחר בו בוצעה פעילות המסחר האחרונה ביותר ו/או קיימת בו  

הגדולה או המהותית ביותר, והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי, אלא אם תורה   Margin Callדרישת בטחונות ))

 לנו אחרת ומראש.     

 

משיכת כספך תתאפשר במטבע חשבון המסחר בלבד. בעת משיכה והפקדה עלולות להיגרם לך עלויות שונות   17.6

כלפי צדדים שלישיים, כגון עמלות פעולה והמרה מצד חברת האשראי או הבנק )לפרטים נוספים ראה סעיף 

 לפרק א'(.  27

 

 בע"מ.   500באמצעות חברת האם שלנו, פלוסבאמצעי תשלום מסוימים תפעול העברות כספים עשוי להתבצע   17.7

 

  והפקדות בטחונות לעניין דרישות .18

 

על מנת לפתוח עסקה עבור מכשיר, הנך מתחייב לספק את הבטחונות ההתחלתיים בחשבון המסחר שלך. על  18.1

הבטחונות  על  עולה  שלך  המסחר  בחשבון  ההון  כי  לוודא  מתחייב  הנך  פתוחה,  עסקה  על  לשמור  מנת 

קתיים. הנך מאשר כי הבטחונות עבור כל מכשיר הינם שונים ואנו עשויים לשנותם מעת לעת. הפקדות  התחזו

בשיטת   או  אשראי  כרטיס  באמצעות  ו/או  בנקאית  העברה  באמצעות  ותיעשנה  יכול  שלך  המסחר  בחשבון 

 לעדי. תשלום אחרת, לחשבון בנק, או מקור אחר, כפי שנודיע לך מעת לעת, והכל כפי שיקול דעתנו הב

 

אנו שומרים על הזכות להגביל את הסכום ואת המספר הכולל של עסקאות פתוחות שתוכל לפתוח או לקיים   18.2

 על גבי פלטפורמת המסחר, והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי. 

 

הפקדות לשם בטחונות וכל פיקדון אחר שיהא לבצע, יידרשו במטבע חשבון המסחר, אלא אם יוסכם או ייקבע   18.3

החברה. אנו לא נמיר, ולא תבקש מאתנו להמיר, כספים העומדים לזכותך או אשר שולמו על  אחרת על ידי  

 ידך לחשבון המסחר שלך במטבע אחד, למטבע אחר.

 

הנך מודע לכך ומאשר כי אנו עשויים לדרוש ממך להעלות את ההון בחשבון המסחר שלך בהתאם לדרישת   18.4

היה מבוססת על מספר גורמים, לרבות, ללא הגבלה,  (. דרישת בטחונות יכול ותMargin Callהבטחונות )

הפוזיציה הכוללת שלך אצלנו, גודל החשבון שלך, מספר העסקאות הפתוחות שלך, נפח המסחר, היסטוריית  

המסחר שלך ותנאי השוק. דרישות בטחונות קודמות שנקבעו על ידינו, לא ימנעו מאתנו את העלאת שיעורי  

לעקוב בכל עת אחר ההון בחשבון המסחר שלך ביחס לסכום הבטחונות   הבטחונות ללא הודעה. באחריותך

 הנדרש לפי הסכם משתמש זה, ובקשר לכל בטחונות נוספים כפי שתידרש.

 

הנך מסכים למלא באופן מידי כל דרישת בטחונות, באמצעות הפקדת כספים לחשבון המסחר שלך במועד  18.5

קדות כספים לחשבון המסחר שלך לא בהכרח תשתקפנה  שייקבע על ידינו. נא תשומת ליבך והיערכותך כי הפ

אמצעי  אימות  ובאופן  ביצעת שימוש  בו  באמצעי התשלום  היתר,  בין  תלוי,  והדבר  בחשבונך  מיידי  באופן 

נבצע  גורם שלישי(  )ו/או  ככל שאנו  נוספים,  עיכובים  יחולו  כי  ייתכן  וכן  וחשבון המסחר שלך,  התשלום 

ר עם פעולות ההפקדה שתבוצענה. הימנעות מצדנו, במקרה אחד או יותר, פעולות ו/או בדיקות נוספות בקש

זכות   או תמנע אכיפת  ויתור  מיידיים כאמור לעיל, לא תהווה  זכותנו לדרוש תשלומים  מימוש  או  מאכיפת 

אי אי-כאמור.  או  שהיא,  עת  בכל  הבטחונות  דרישת  להביא  - קיום  עשויים  במועד,  בטחונות  תשלום  ביצוע 

הפוזיציות הפתוחות שלך או חלקן, וכן לסגירה באופן חלקי של כל הפוזיציות שלך או של לסגירה של כל  

 לעיל(.  14חלק מהן, ללא כל הודעה נוספת )לפרטים נוספים נא ראה סעיף 
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בנסיבות מסוימות, ייתכן ותחולנה מגבלות שמקורן בצד שלישי כגון חברת אשראי ו/או חברת סליקה ו/או   18.6

לו את אפשרותך להגדיל את ההון בחשבונך נוכח מגבלת אשראי או מגבלה פיננסית  בנק כלשהם, אשר יגבי

נא ראה סעיף   נוספים  זוהי אחריותך הבלעדית    5.2.3או תפעולית אחרת )לפרטים  לעיל(. הינך מסכים כי 

 לעמוד בדרישות הבטחונות בכל עת, והחברה לא תשא בכל אחריות בגין האמור.  

 

כי   18.7 ומאשר  לכך  מודע  הבלעדי  הנך  דעתנו  ושיקול  דרישתנו  כפי  שונים  והסברים  מסמכים  לנו  לספק  עליך 

)ובכפוף למגבלות לפי כל דין(, בקשר לשימושך בפלטפורמת המסחר שלנו ו/או בקשר לכל אמצעי תשלום 

בו הינך ביצעת או הינלך מעוניין לבצע הפקדת ו/או משיכת כספים על ידך ל/מ חשבון המסחר שלך. על כן,  

ל להשתמש עליך  תוכל  טרם  הכרחי  תנאי  להיות  עשויה  כאמור  ומידע  מסמכים  דרישת  כי  בחשבון  קחת 

בפלטפורמת המסחר ו/או להמשיך ולעשות שימוש בפלטפורמה שלנו, ו/או טרם תוכל לעשות שימוש באמצעי  

עי תשלום מסוים. יובהר, כי דרישת מסמכים ומידע כאמור תחול עבור כל חשבון מסחר שלך ועבור כל אמצ

וכל חשבון בנק או כל אמצעי תשלום אחר בהם ברצונך לעשות שימוש  תשלום )עבור כל כרטיס אשראי 

לצורך ביצוע הפקדה או משיכה ל/מ חשבון המסחר שלך(, והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי ובהתאם לדרישות 

ולא יתקבל אצלנו )במשרדי החברה( מסמך ה דין. כמו כן, הינך מודע לכך כי ככל  מקור מסוג "טופס  לפי 

זה(, בקשר לחשבון   לנו מסמך מקור  )ככל שתדרש למסור  דרישתינו  ובעל שליטה" כפי  נהנה  הצהרה על 

ימים(, תוכל לבצע אך ורק משיכה של היתרה בחשבון המסחר    14המסחר שלך, בתוך פרק הזמן הדרוש )

ברה )כך שלא תוכל לבצע שלך, סגירת עסקה/ות לצורך סגירת חשבון המסחר שלך וסיום התקשרות עם הח

כל הפקדה או פתיחת עסקה(. אנו עשויים להסיר הגבלות אלה ככל שנקבל המסמך הדרוש כאמור, והכל כפי 

שיקול דעתנו הבלעדי ובהתאם לדרישות לפי כל דין. הינך מסכים כי זוהי אחריותך הבלעדית לעמוד בדרישות  

אמור. למידע נוסף, נא ראה מדיניות איסור הלבנת  הבטחונות בכל עת, והחברה לא תשא בכל אחריות בגין ה

 הון של החברה אשר ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

 

 חובות וקיזוז תשלומים .19

 

 עם השלמת עסקה, ובכפוף להתאמות רלוונטיות בגין ריבית כאמור בהסכם משתמש זה:  19.1

 

 תחוב עבור ההפרש, אם העסקה הינה: 19.1.1

 

 העסקה גבוה ממחיר הפתיחה של העסקה; אומכירה, ומחיר הסגירה של  (1)

 

 רכישה, ומחיר הסגירה של העסקה נמוך ממחיר הפתיחה של העסקה.  (2)

 

 

 תקבל את ההפרש, אם העסקה הינה: 19.1.2

 

 מכירה, ומחיר הסגירה של העסקה נמוך ממחיר הפתיחה של העסקה; או (1)

 

 רכישה, ומחיר הסגירה של העסקה גבוה ממחיר הפתיחה של העסקה.  (2)

 

לעיל, יהא עליך לשלם מיד ו/או ינוכו מחשבון   18.1נסכים אחרת, כל הסכומים בגינם תחוב לפי סעיף  אלא אם   19.2

 המסחר שלך, עם סגירת העסקה.

 

לעיל, עם   19.1הנך מסמיך אותנו בזאת, לנכות מתוך חשבון המסחר שלך את הסכומים שהינך חב לפי סעיף   19.3

- לשלם לפי הסכם משתמש זה, ללא הודעה נוספת. איסגירתה של עסקה, או בגין כל סכומים אחרים שעליך  

 אכיפת זכותנו כאמור, לא יהווה ויתור על אכיפת זכויותינו לפי הסכם זה. 

 

בכפוף לסכומים שהנך חב לפי הסכם משתמש זה, ובכפוף לסכום הבטחונות התחזוקתיים הנדרשים בחשבון   19.4

בקשתך, כל הכספים העומדים לזכות חשבון  המסחר שלך לפי הסכם זה עקב עסקאות פתוחות, יועברו לך לפי  

המסחר שלך. אנו רשאים לקבוע מגבלת סכום מינימום למשיכה. במקרה בו לא תגיש בקשה כאמור, אנו לא 

נהיה מחויבים, אולם נהיה רשאים להעביר לך כספים. האופן שבו נעביר לך כספים יהא נתון לשיקול דעתנו  
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יועברו לחשבון בנק בבעלותך ושעל שמך, ו/או אשר ממנו העברת   הבלעדי. אנו נהיה רשאים לדרוש שכספים

לנו כספים במקור, ונהיה רשאים לבקש ממך הוכחה באמצעות מסמך או כל אמצעי אחר, כי חשבון כאמור  

שיקול דעתנו הבלעדי. אם הפקדת כספים תוך   והכל כפי  ובבעלותך, טרם העברת הכספים,  הינו על שמך 

ו נהיה רשאים להעביר כספים בחזרה לכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם  שימוש בכרטיס אשראי, אנ 

 ההפקדה לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

משיכת כספים מחשבון מסחר בסכום הנמוך ממגבלת המינימום למשיכה שהינה בסך של חמישים   19.4.1

( דולר ארה"ב  10( דולר ארה"ב )או בסכום שווה ערך אליו( תחויב בעמלה בסך של עשרה )50)

)או בסכום שווה ערך אליו(. ככל שברצונך לסגור את חשבון המסחר שלך אשר קיימת בו יתרה 

( דולר ארה"ב )או בסכום שווה ערך אליו(, וככל שההחזר הכספי  50הנמוכה מסך של חמישים )

בגין המשיכה יבוצע לכרטיס האשראי שלך ואשר ניתן לזיכוי בסכום זה, לא תחוייב בעמלה כאמור.  

משיכה בסכום הנמוך ממגבלת המינימום למשיכה כאמור אשר תתבצע באמצעי תשלום   מובהר כי

( דולר ארה"ב )או בסכום השווה 10אחרים כגון העברה בנקאית, תחויב בעמלה בסך של עשרה ) 

 ערך אליו(. 

אנו שומרים על הזכות לגבות עמלה בגין חריגה משלוש משיכות מחשבון המסחר בחודש קלנדרי,  19.4.2

 ( שקלים חדשים.  50ים )בסך של חמיש

 

הנך אחראי בגין כל מס, אגרה, שומה או דיווח כלשהו בקשר עם כל עסקה או פעולה שתבצע בפלטפורמת   19.5

המסחר. זוהי חובתך הבלעדית לחשב, לדווח ולשלם את כל המסים ו/או לדווח את כל הדיווחים הנדרשים  

ו/או האזרחות של במדינת התושבות  הנובעים מפעילות המסחר שלך תוך בהתאם לחובות החלות עליך  ך, 

שימוש בפלטפורמת המסחר. דיווח או תשלום מס שתעביר החברה לרשות מוסמכת בקשר לפעילות המסחר  

 שלך, לא יגרעו מחובותיך כאמור בשום צורה שהיא. 

 

 על אף האמור לעיל, ככל שיידרש לפי הדין החל, החברה תנכה במקור, מכל תשלום המגיע לך, את הסכומים  19.6

 שיידרשו בניכוי על ידי רשויות מס. 

 

נוספות, לרבות מסים, בקשר לעסקאות שבוצעו בפלטפורמת   19.7 וחבויות  ייתכן כי עשויות לחול עליך עלויות 

המסחר, ואשר לא ישולמו באמצעותנו או יחולו עלינו. מבלי לגרוע מאחריותך הבלעדית לשלם כל מס ולדווח  

נכות מס כפי שיידרש לפי הדין החל, בקשר לפעילות המסחר שלך  בהתאם, הנך מסכים כי אנו נהיה רשאים ל

בפלטפורמת המסחר. הנך מודע לכך, כי יש לנו זכות קיזוז, כנגד כל סכום בחשבון המסחר שלך, בקשר לניכויי  

מס כאמור, והנך מסמיך אותנו בזאת למשוך כספים מחשבון המסחר שלך לשם תשלום מסים כאמור. ככל 

מה ידרשו על ידי רשויות מס לשלם מסים שעל פי דין היה צריך לנכותם במקור בקשר  שהחברה או מי מטע

לעסקאות שבוצעו בפלטפורמת המסחר ואשר לא נוכו על ידי החברה מכל סיבה שהיא, וככל שלא יהא ניתן  

ר,  לממש את זכות הקיזוז כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה עליך לשפות אותנו בגין אותם סכומים שישולמו כאמו

ימי עסקים מהמועד בו נדרוש שתעשה כן.    14לרבות בגין הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, ככל שיוטלו, תוך  

לא תהא לך כל תביעה נגדנו בקשר לניכויים כאמור. כמו כן, הנך מסכים כי ניכויים כאמור לא יגרעו מזכויותינו  

 להציג דרישות בטחונות לפי הסכם משתמש זה. 

 

לויות אשר עשויות לחול עליך בקשר לשימוש בפלטפורמת המסחר ניתן למצוא בסעיף  פירוט נרחב בקשר לע 19.8

 בפרק א' להסכם זה.  7

 

( מאת מנפיק כרטיס האשראי  Charge-Backאנו שומרים על הזכות לדרוש ממך החזר אם נקבל החזר חיוב ) 19.9

שלך או בקשר עם כל שיטת תשלום אחר, מכל סיבה שהיא. אנו נהיה רשאים לקבל החזר כאמור על ידי חיוב  

חשבון המסחר שלך, ניכוי סכומים מתשלומים עתידיים המגיעים לך, חיוב כרטיס האשראי שלך או השגת  

 החזר ממך באמצעים חוקיים אחרים.  

 

,  להגדרת "ניצול השוק לרעה" ראה חלק חמישי בפרק ב' להסכם זה()יצול השוק לרעה  במצבים הנחשבים לנ  19.10

לרבות במצב בו עסקאות שבוצעו בחשבון שלך גרמו לחברה הפסדים באופן חוזר ונשנה, אנו שומרים על 

הזכות לבטל עסקאות כאמור ו/או לדרוש ממך החזר כספי בגין הפסדים אלה. אנו נהיה רשאים לקבל החזר  

מתשלומים עתידיים    כאמור על ידי חיוב חשבון המסחר שלך או חשבון המקושר לחשבון שלך, ניכוי סכומים 

 המגיעים לך או השגת החזר ממך באמצעים חוקיים אחרים.  
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אם במדינת התושבות ו/או האזרחות שלך ו/או המדינה בה הינך פועל ישנם חוקים או תקנות המגבילים את  19.11

ת  פעילותך, לרבות שימוש במטבע מסויים, או המחייבים אותך לדווח אודות עסקאות ו/או אודות העברות כספיו

לרשות רגולטורית או לכל רשות או מוסד אחרים, אזי הנך מסכים כי תמלא את חובות הדיווח הללו ו/או תשיג 

 הסכמה או אישור נדרש לפי הדין אשר יהא בהם צורך, עקב שימושך בפלטפורמת המסחר. 

 

בון  בקשה למשיכת כספים מחשבון המסחר שלך צריכה להתבצע באמצעות אותו אמצעי תשלום ולאותו חש 19.12

בנק אשר שימש אותך בעת הפקדת הכספים לחשבון המסחר שלך ו/או אשר אומת כנדרש בהתאם לדרישות  

החברה והוראות הרגולציה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל בקשת משיכה באמצעי תשלום 

ת משיכה  מסויים ולאשר את בקשת המשיכה לאמצעי תשלום חליפי, ולשם כך ייתכן ותצטרך לפתוח בקש

 חדשה ולספק מסמכים מתאימים בהתאם, והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי ובהתאם לדרישות הרגולציה. 

 

כל עוד בקשת המשיכה נמצאת בתהליך בדיקה ועיבוד וטרם הושלמה על ידינו, היא ניתנת לביטול על ידך או   19.13

י לכסות את ההתחייבויות  על ידינו. במקרה כזה, כספי המשיכה יכולים לשמש את חשבון המסחר שלך בכד

 לעיל.  19.3וסעיף  19.1שלך עבור העסקאות שבוצעו במשך הזמן הזה, בהתאם לסעיף 

 

אנו רשאים לדרוש בכל עת, לרבות בעת או לאחר ביצוע אחת או יותר מן הפעולות המנויות להלן: בקשה  19.14

ובקשה לסגירת חשבון    להפקדת כספים, ביצוע פעולות מסחר, בקשה למשיכת כספים, בקשה לשינוי פרטים

התשלום  ואמצעי  שלך  הזיהוי  פרטי  אימות  לשם  הנחוצים  מתאימים  מסמכים  לנו  תספק  כי  שלך,  המסחר 

הרלוונטי, וכן לצרכים רגולטוריים ולצורך עמידה בדרישות הדין. ככל שלא תספק לנו מסמכים כאמור אנו 

חלקן, וכן לסגור או להשעות את חשבונות שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את עסקאות המסחר שלך, כולן או  

 .22.8-ו 22.5המסחר שלך, כולם או חלקם, וכן להביא לסיומו המיידי של הסכם המשתמש לפי סעיפים 

 

 פעילות -אי דמי .20

 

פעילות חודשיים -ככל שלא תתחבר לחשבון המסחר שלך במשך תקופה העולה על שלושה חודשים, חשבונך יחוייב בדמי אי

( דולר ארה"ב )או בסכום שווה ערך אליו(, זאת מאחר ושירותי החברה עומדים לרשותך באופן מלא 10של עד עשרה )בסך  

 פעילות כאמור מחשבון המסחר שלך. -ורציף. הנך מסכים כי אנו נהיה רשאים לנכות דמי אי

 

 שלישיים צדדים עם יחסים .21

 

( יכול וישולמו על ידינו לצדדים שלישיים. נא שים Introductory feesהנך מסכים כי דמי פתיחת חשבון ועמלות שונות ) 

לב, כי תשלומים לצדדים קשורים וצדדים שלישיים אחרים, יבוצעו אך ורק כאשר נהיה משוכנעים כי התשלומים הללו אינם 

 פוגעים בהתחייבות שלנו לפעול לטובת הלקוח.

 

 עמך  ליחסינו  בקשר כלליים תנאים – רביעי חלק

 
 חלק רביעי זה קובע את התנאים הכלליים החלים על יחסינו עמך, לרבות שימוש מצדך בפלטפורמת המסחר. 

 

  וביטול סיום, תקופה .22

 
הסכם לקוח זה ייכנס לתוקף ביום אישורו על ידך וימשיך להיות בתוקף עד שיובא לסיומו על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות   22.1

 להלן. 
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  23כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיומו של הסכם זה בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב בהתאם לסעיף   22.2

להסכם משתמש זה. במקרה של סיום ההסכם, עליך לסגור כל פוזיציה פתוחה מוקדם ככל שניתן, ובכל מקרה  

לא נקבל כל פקודה  ימים לאחר מתן ההודעה. לאחר מתן הודעה בכתב על סיום כאמור, אנו    21-לא יאוחר מ

לפתוח פוזיציות חדשות. אנו נסגור את החשבון שלך אך ורק אם אינך חייב לנו כספים, וכל הפסדים שנגרמו  

בחשבון שלך טרם סגירת החשבון ייחשבו כחוב שעליך לשלם מיידית ואשר הינם ברי ניכוי מחשבון המסחר  

 שלך. 

 

במקרה שבו תמשוך את כל הכספים בחשבון המסחר שלך ותספיק לבצע מסחר ללא סגירת חשבון המסחר,   22.3

 החשבון שלך ייוותר בלתי פעיל עד שתפקיד בו כספים.  

 

 –הסכם הלקוח יכול ויובא לסיומו על ידי מי מהצדדים, בכל עת, אם  22.4

 
 הצד השני לא ביצע כל תשלום שהוא אשר הגיע מועד פירעונו; או  22.4.1

 

הצד השני הלך לעולמו, הפך לבלתי כשיר מבחינה נפשית, אינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד  22.4.2

פירעונם, הינו נתון להליכי פשיטת רגל או חדלות פרעון, מנהל או כונס נכסים מונה בקשר לצד 

אחר כאמור או נכסיו, או צד אחר כאמור ביצע הסדר או פשרה עם נושיו או כל פרוצדורה דומה 

 ה החלה בקשר לצד אחר כאמור. או זה

 

אנו נהיה רשאים להביא לסיומו המיידי של הסכם המשתמש, באמצעות מתן הודעה בכתב, אם יתקיים אירוע  22.5

   –הפרה כדלקמן 

 

תפר כל מצג שהוא לפי הסכם המשתמש או כל הסכם אחר בין הצדדים, או אם כל מצג שהוא  22.5.1

 ניתן; יתברר כשקרי או מטעה באופן מהותי במועד בו 

 

 תפר באופן מהותי כל הוראה או תנאי בהסכם הלקוח )לרבות תנאיה של כל עסקה(;  22.5.2

 

שילוב  22.5.3 או  עסקה  בכל  ממומשים  בלתי  או  ממומשים  הפסדים  או  עסקאות  שילוב  או  עסקה  כל 

מגבלה אחרת שהוטלה על  או  יביאו לכך שתחרוג ממגבלת אשראי  ידך,  עסקאות שנפתחו על 

 עסקאותיך. 

 

 

ים להביא לסיומה המיידי של ההתקשרות בינינו ו/או להגביל את חשבון המסחר שלך בכל עת, אנו נהיה רשא 22.6

לרבות לפתיחת עסקאות חדשות, בהתקיים אחת הסיבות המנויות בהסכם זה ואף ללא סיבה מיוחדת, והכל כפי 

ות מוצדקות שיקול דעתנו הבלעדי. זאת על ידי מתן הודעה בכתב, בתוך פרק זמן סביר, למעט כאשר יש סיב

מתן הודעה כאמור. במקרה כאמור עליך לסגור את העסקאות הפתוחות שברשותך )ככל שישנן(  -וסבירות לאי

ימים ממועד מתן ההודעה. אם לא תעשה כן,    21בתוך זמן סביר, ובכל מקרה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  

המסחר, בטרם נסגור באופן    אנו נהיה רשאים לסגור את העסקאות הללו בשמך במחיר הזמין בפלטפורמת

 סופי את חשבון המסחר שלך. 

 

להלן, כל צד שומר על זכותו לנתק את היחסים ולהביא את הסכם הלקוח   43בתום התקופה, כאמור בסעיף   22.7

 לסיום, בתחולה מיידית, ללא כל חיובים שיוטלו עליך. 

 

ת את החשבון שלך, ללא הודעה  הנך מסכים, באופן בלתי מותנה, כי לחברה יש את הזכות לסגור או להשעו 22.8

 מוקדמת, ובתחולה מיידית, אם התרחש איזה מהאירועים הבאים )והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי(:

 

 הפרת את תנאיו של הסכם המשתמש באופן מהותי;  22.8.1

 

 ביצעת מצג שווא מהותי כלפי החברה;  22.8.2
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נדרש בקשר עם כל לא סיפקת במועד הדרוש מידע ברמה נאותה ואשר מספקת אותנו, ואשר   22.8.3

 תהליך בדיקה ואימות המבוצע על ידי החברה או מי מטעמה; 

 

אם קבענו כי פלטפורמת המסחר אינה מתאימה או אפשרית עבורך, לרבות לאור נתוני הרישום  22.8.4

, ו/או לאור תוצאות ו/או אופי פעילות המסחר  CFDsשלך, רמת הניסיון ו/או הידע שלך אודות  

לאור שיקולי מדיניות שונים ומגבלות רגולטוריות שונות, והכל    שלך בפלטפורמת המסחר, וכן

 כפי שיקול דעתנו הבלעדי; 

 

(,  Charge Backאם נקבל הודעה על ביטול עסקה או תשלום מסוג שהוא, לרבות הכחשת עסקה ) 22.8.5

( או ביטול הפקדה או פעולה מחברת כרטיס האשראי שלך או מהבנק שלך Disputeמחלוקת )

בקשר לאמצעי תשלום בו עשית שימוש, מכל סיבה שהיא )לפרטים נוספים    או מכל גורם אחר 

 לפרק ב' להסכם זה(. 14.5ראה סעיף 

 

פעלת שלא בתום לב ו/או בדרך בלתי נאותה ו/או בלתי הגונה, לרבות בתקשורת מול עובדי ו/או  22.8.6

 נציגי החברה ו/או מי מטעמה. 

 

בר יהא  הלקוח,  הסכם  את  שהפרת  כך  עקב  לחברה  שנגרם  כספי  נזק  או  הפסד  ממך.  -כל   השבה 

 

אם הסכם הלקוח יובא לסיומו עקב אירוע הפרה, אנו נהיה רשאים לבטל פוזיציות פתוחות או סגורות שלך,  

בפלטפורמת  כולן או חלקן, באופן מלא או חלקי, ללא מתן הודעה מוקדמת, בהתבסס על המחיר הזמין המצוין  

המסחר באותה עת או, במקרה בו השוק אינו פעיל ברמה מספקת מכל סיבה שהיא, לפי המחיר הזמין הבא  

 שיצוין על ידי החברה בפתיחת השוק כאמור. 

 

הינך מבין ומסכים לכך כי במקרה שבו ההון בחשבון המסחר שלך יהא נמוך מרמת הבטחונות הנדרשת בקשר  22.9

תהא לנו הזכות, אך לא החובה, לסגור את כל הפוזיציות הפתוחות שלך או   עם הפוזיציות הפתוחות שלך,

חלקן, וכן לסגור את כולן או חלקן באופן חלקי. הנסיבות והתזמון בקשר לאירוע שנובע מדרישת ביטחונות 

(Margin Call  אשר תוצג על ידינו, עשויים להיות שונים, כך שלא ניתן להסיק מכך בקשר לדרישת ) בטחונות

(Margin Call  עתידית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להאריך את התקופה )

בה הינך נדרש להפקיד כספים בחשבון המסחר שלך במקרה בו ההון בחשבון המסחר שלך יהא נמוך מרמת  

( דרישת בטחונות  ידינו  על  לך  תוצג  כך שלא לא  הנדרשת,  עשויים Margin Callהבטחונות  אנו  ובכך   ,)

לאפשר לך פרק זמן נוסף בו תוכל להגדיל את ההון בחשבון המסחר שלך ו/או לסגור את הפוזיציה/ות בעצמך.  

ככל שבתום פרק זמן זה תיוותר/נה פוזיציה פתוחה/ות וההון בחשבון המסחר שלך לא יעלה לרמה מספקת 

לפי המחיר האחרון הזמין בפלטפורמה. הינך מבין כאמור, תיסגר/נה בהתאם הפוזיציה/ות או חלק ממנה/מהן  

כי ככל שאנו נאפשר כי הפוזיציה/ות שלך תיוותר/נה פתוחה/ות או נאפשר לך להמשיך ולסחור כאמור, הדבר  

עלול לגרום לך הפסדים ו/או נזקים נוספים. כמו כן, הינך מבין כי זוהי אחריותך הבלעדית לעקוב בכל עת 

פוזיציות הפתוחות שלך, לצורך עמידה בדרישת הבטחונות בקשר עמן או לצורך ובאופן שוטף ותדיר אחר ה

 לעיל(.   18קבלת החלטה האם לסגור אותן )לפרטים נוספים ראה סעיף 

 

, ללא דיחוי, את יתרת הנטו  22.11במקרה של סיום או ביטול הסכם לקוח זה, אנו נחזיר לך, בכפוף לסעיף   22.10

שלך. אנו נעביר לך את יתרת הנטו בחשבון המסחר שלך כאמור )א(  של כל כספים שנותרו בחשבון המסחר  

כפי שתורה לנו, או )ב( על ידי העברת כספים כאמור במישרין לחשבון הבנק שלך או כרטיס האשראי שלך  

כפי הידוע לנו. במקרה בו לא תספק לנו הוראות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר את הכספים הללו  

נו הבלעדי( )א( במישרין לחשבון הבנק שלך ו/או לכרטיס האשראי שלך כפי שהודעת לנו  )לפי שיקול דעת 

לגביו, או )ב( בדרך של שיק שיישלח בדואר לכתובת הרשומה בנתוני הרישום שלך. לא ישולם קנס על ידי 

 מי מהצדדים במקרה של ביטול או סיום הסכם הלקוח.

 

הנטו בחשבון המסחר שלך, בניכוי )א( כל הכספים המגיעים  , יהא יתרת  22.8הסכום שנעביר לך לפי סעיף   22.11

)ב( כל המסים והסכומים האחרים אשר אנו נידרש לנכות מהעברה כאמור  -לנו ממך בהתאם להסכם הלקוח; ו

 בהתאם לדין החל.
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י  זה, יהיו בנוסף, ולא במקום, כל זכויות אחרות אשר בידי הצד המקיים )בין אם לפ  22הזכויות כאמור בסעיף   22.12

 הסכם, דין או אחרת(. 

 

עם פקיעת, סיום או ביטול הסכם הלקוח, תפסיק מיידית לעשות שימוש או לקבל גישה לפלטפורמת המסחר   22.13

 )בכל מתכונת שהיא(, ומיד תחזיר את כל החומרים שלנו, על אחריותך וחשבונך.

 

 סיום ההתקשרות לפי הסכם לקוח זה, מכל סיבה שהיא:  22.14

 

התחייבות או זכות של מי מהצדדים אשר מקורה טרם סיום או ביטול כאמור  יהא מבלי לגרוע מכל   22.14.1

 )או אשר תנבע לאחר מכן בקשר לתקופה שטרם הסיום או הביטול(; 

 

לא ישפיע על כל הוראה שהיא בהסכם הלקוח אשר מיועדת, במפורש או מכללא, להיכנס לתוקף,   22.14.2

 או להמשיך להיות בתוקף, לאחר סיום כאמור.  

 

ימשיכו לחול לאחר פקיעה, ביטול או סיום הסכם הלקוח    22, הוראות סעיף  22.12מכלליות סעיף    מבלי לגרוע 22.15

מכל סיבה שהיא, לתקופה בת שנתיים או, בקשר לפריט מסוים של מידע סודי, עד למועד מוקדם יותר שבו  

 פריט מסוים של מידע סודי הגיע לרשות הרבים שלא עקב הפרתך פריט כאמור. 

 

 הודעה .23

 

על ידי הלקוח )ראה   "קשר צור"כרוכה במילוי הטופס המצוין בדף  Plus500ניות ניהול התקשורת של מדי 23.1

ובת הדואר האלקטרוני המצוינת על ידי הלקוח בטופס  הנשלח לכת Plus500"טופס בקשה"( ובמענה של 

 הבקשה.

" או מהדומיין plus500.co.il" או מהדומיין "plus500.comרק פריטי דואר המתקבלים מהדומיין "

seegnature.com מהווים תקשורת לגיטימית מ-Plus500  כל פריטי הדואר האחרים המתיימרים להשלח ,

 ושאינם מהדומיינים לעילהינם בגדר הונאה או זיוף. Plus500 מאת 

 

במקרה של מסירה אישית, הודעה כאמור תיחשב כאילו נמסרה עם מסירתה; אם נמסרה באופן אלקטרוני  

אחר השידור; במקרה של כאמור בפסקה זו, הודעה כאמור תיחשב כאילו נמסרה ביום העסקים העוקב ל

לילה בהתאם לפסקה זו, הודעה כאמור תיחשב כאילו נמסרה עם  -משלוח באמצעות שירות שליחות בין

מסירתה; ובמקרה של משלוח באמצעות דואר רשום לפי פסקה זו, הודעה כאמור תיחשב כאילו נמסרה  

. כל צד להסכם לקוח זה רשאי  בתאריך המסירה המצוין על הקבלה שהונפקה על ידי שירות הדואר הרלוונטי

לשנות את כתובתו למטרות הסכם הלקוח, על ידי מסירת הודעה לעניין זה בהתאם לסעיף זה, או באופן אחר 

 בהתאם להסכם הלקוח.

 [   נמחק] .24

 והתחייבויותיך  התנהגותך .25

 
אף הוראה בהסכם זה, לא תחריג או תגביל כל חובה או אחריות שלנו כלפיך לפי הוראות הדין, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם   25.1

זה, אנו נהיה רשאים לנקוט בכל פעולה שנראה לנכון על מנת להבטיח את קיומם של החקיקה, התקנות והצווים הרלוונטיים  

הסכם זה לבין כל חקיקה, תקנות וצווים רלוונטיים ודרישה אחרת לפי כל דין,  החלים עלינו. במקרה של סתירה בין הוראה ב

 האחרונים יגברו.  

 
 בכל פעם שתבצע מסחר, הנך מסכים לחזור על התנאים הבאים:  25.1.1

 

אינך עובד או עבדת בעבר באחד מן הגופים המפורטים להלן, וכן אינך בעל עניין באחד מהם: תאגיד   25.1.2

מסחר מציע  ו/או  המבצע  ))  כלשהו  הפרשים  לחוזי  בקשר  שירותים  מכשירים    CFDsו/או  ו/או 

http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
http://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
https://www.plus500.com/he-IL/Help/ContactUs
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פיננסיים נגזרים אחרים המבוססים על מניות ו/או מטבעות ו/או סחורות ו/או מדדים; בורסה; תאגיד  

המוחזק על ידי בורסה; גוף המפקח על בורסה ו/או על מוסדות פיננסיים. כמו כן אינך חבר בבורסה  

 כלשהי.

 

)ראה הגדרת ניצול השוק לרעה  היא אשר כלולה בהגדרת ניצול השוק לרעה  לא תתקשר בכל עסקה ש 25.1.3

בנסיבות של עסקה הנחשבת לניצול השוק לרעה אנו שומרים לעצמנו   .בחלק חמישי לפרק ב' להסכם זה(

  ,וכן לסגור או להשעות את חשבונות המסחר שלך   ,כולן או חלקן  ,את הזכות לבטל את עסקאות המסחר שלך

לעיל. כמו   22.8-ו  22.5סעיפים  המשתמש לפי    וכן להביא לסיומו המיידי של הסכם  ,כולם או חלקם

כן, בנסיבות של עסקה הנחשבת לניצול השוק לרעה אנו שומרים על הזכות לפעול לשם החזר ו/או 

שאים לקבל החזר ו/או פיצוי כאמור על ידי חיוב  פיצוי כספי בגין תוצאות פעולותיך. אנו נהיה ר

חשבון המסחר שלך או חשבון המקושר לחשבון שלך, ניכוי סכומים מתשלומים עתידיים המגיעים  

 לך או השגת החזר ממך באמצעים חוקיים אחרים. 

  

( )ראה הגדרת סקלפינג Scalpingלא תתקשר בכל עסקה שהיא אשר כלולה בהגדרה של סקלפינג ) 25.1.4

חמישי לפרק ב' להסכם זה. בהתאם לכך, ביצוע של של עסקאות עם משך זמן קצר, עשוי בחלק  

לבטל את עסקאות המסחר  להיחשב כמסחר אסור ולכן לא יורשה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות  

וכן להביא לסיומו    ,כולם או חלקם  ,וכן לסגור או להשעות את חשבונות המסחר שלך  ,כולן או חלקן  ,שלך

 לעיל.  22.8- ו  22.5סעיפים של הסכם המשתמש לפי  המיידי 

 

לא תתקשר בעסקאות או שילובי עסקאות כגון החזקת עסקאות רכישה או מכירה במכשירים דומים   25.1.5

או זהים בזמנים דומים, בין אם על ידך או בין תוך "שיתוף פעולה" שלך עם אחר, ובכלל זה עסקאות 

ישויות   ידי  על  המופעלים  חשבונות  בין  ולרבות  מקושרים,  חשבונות  בין  לרבות  למיניהן,  גידור 

, אשר, ביחד או לחוד, הינם למטרת ניצול לרעה של פלטפורמת המסחר  500ונות בקבוצת פלוסש

 למטרות רווח )ראה גם חלק חמישי לפרק ב' להסכם זה(. 

 

עסקה  25.1.6 כל  לרבות  המסחר,  בפלטפורמת  מצדך  ושימוש  הלקוח  הסכם  וביצוע  מסירת  חתימת, 

ל עליך, במדינה שבה הינך יושב ו/או  שתשלים, לא יפרו כל חוק, פקודה, אמנה, תקנה או כלל הח

 פועל ו/או מדינת אזרחותך, או כל הסכם שהנך מחויב לפיו או שלפיו מושפע איזה מנכסיך. 

 

למעט בנסיבות חריגות, לא תעביר כספים לחשבון המסחר שלך מחשבון בנק או מקור אחר, לרבות   25.1.7

אינו רשום על   ואשר  לנו  אינם כפי שסיפקת  ובבעלותך. העברות  כרטיס אשראי, שפרטיו  שמך 

מחשבון בנק ו/או כרטיס אשראי של תאגיד או גורם אחר, לא תתקבלנה. העברות מחשבון משותף 

להסכם זה(, עשויות להתקבלנה אך ורק אם מדובר    5.3.8ו/או הכולל נהנה נוסף )כהגדרתו בסעיף  

סיפקת לנו. ככל  בבן/ת הזוג שלך ו/או קרוב משפחה אחר וככל שהצהרת עליו בהצהרת נהנה אשר  

להשיב את הכספים כאמור למקור ממנו הם הועברו   אנו שומרים לעצמנו את הזכותזו  ותפר הוראה  

וכן לסגור או להשעות   ,כולן או חלקן  ,ולבטל את עסקאות המסחר שלך  או לכל מקור רלוונטי אחר,

וכן להביא לסיומו המיידי של הסכם המשתמש לפי   ,כולם או חלקם  ,את חשבונות המסחר שלך

לעיל, והכל כפי שיקול דעתנו הבלעדי. השאלה האם קיימות נסיבות חריגות   22.8-ו  22.5סעיפים 

 בקשר לאמור תוכרע על ידינו מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

 לטפורמת המסחר. אינך דירקטור או נושא משרה בחברה שמנייתה הינה בבסיס מכשיר הנסחר בפ 25.1.8

 

 הנך מסמיך אותנו בזאת לפעול לפי כל הוראה שתינתן על ידך בפלטפורמת המסחר.  25.2

 

אנו נהיה רשאים, והנך מסמיך אותנו בזאת, להסתמך על כל הודעה או הוראה, בעל פה, באופן אלקטרוני או  25.3

ש בפרטי זיהוי  בכתב, שתתקבל ממך באמצעות פלטפורמת המסחר, או הוראות בדוא"ל שיתקבלו תוך שימו

 לחשבון בפעם הראשונה שתקבל גישה לפלטפורמת המסחר. הנך מסכים כי: 

 

לאחר שתיכנס באופן מאובטח לפלטפורמת המסחר באמצעות פרטי הזיהוי לחשבון, הנך מסמיך   25.3.1

 אותנו לפעול לפי הוראות ולהתחשב בהוראות כבעלות תוקף כפקודות בכתב שניתנו על ידך;
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בגין כל הפסד, עלות, תשלום, נזק, הוצאה, תביעה, דרישה וחבות אשר ייגרמו  אתה תהא אחראי   25.3.2

 לנו או אשר יוגשו כנגדנו, בקשר או עקב הוראות כאמור או מידע שהתקבל ממך; 

 

תישא בכל האחריות בגין כל ההוראות, בין אם מורשות, בלתי מורשות, בלתי ראויות או מזויפות,  25.3.3

תנו ללא הרשאתך. עליך לשפות אותנו בגין כל אחריות בה אף אם יתברר כי הוראות כאמור ני

נישא או אשר תנבע כתוצאה מתובענות או הליכים אחרים שיוגשו נגדנו, כתוצאה מפעולה שלנו,  

 עיכוב בפעולה או סירוב לפעול לפי כל הוראות או מידע כאמור. 

 

 אה שהיא, אם לדעתנו הסבירה: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו לא נהיה מחויבים לפעול בהתאם לכל הור 25.4

 

 האדם אשר נתן הוראה כאמור פעל תוך חריגה מסמכות;  25.4.1

 

 פעולה לפי הוראה כאמור תגרום להפרת דין, חוק, צו, כלל, תקנה או הסכם הלקוח; או  25.4.2

 

, 25.4.2או    25.4.1במקרה בו קיבלנו הצעה לבצע עסקה אשר אנו חוששים כי נופלת בגדר סעיפים   25.4.3

רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסגור עסקה כאמור לפי המחיר שישרור באותה עת  אנו נהיה  

 בפלטפורמת המסחר, או להתייחס לעסקה כאמור כבטלה מלכתחילה.

 

 הוראות סעיף זה לא יפורשו כחובה מצדנו לברר אודות סמכותו של כל אדם שהוא אשר מתיימר לייצג אותך.  

 

רבות פקודה(, תבוצע על ידך באמצעות פלטפורמת המסחר בלבד.  הצעות כל הצעה לפתוח או לסגור עסקה )ל 25.5

ממך לפתוח או לסגור עסקה בכתב או בעל פה, לרבות הצעות הנשלחות בפקס, דוא"ל או הודעת טקסט, או  

 טלפון, לא תתקבלנה.  

 

הצעה    , אנו נהיה רשאים לפעול לפי25.5אם נקבל ממך הצעה לפתוח או לסגור עסקה שלא בהתאם לסעיף   25.6

כאמור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אולם לא נהיה אחראים בגין הפסד, נזק או עלות שיגרמו לך עקב כל טעות, 

 עיכוב או השמטה עקב פעולתנו או סירוב לפעול לפי הצעה כאמור. 

 

,  באחריותך לוודא, בכל עת, כי קיבלנו הודעה אודות נתוני הרישום הנוכחיים והעדכניים שלך, לרבות כתובת 25.7

מספר טלפון וכתובת דוא"ל נוכחיים ועדכניים. עליך לעדכן באופן מיידי את פלטפורמת המסחר במקרה של 

 שינוי בכתובת או בפרטי הקשר שלך. 

 

 מבוטל .26

 שכנגד הצד ידי-על גילוי .27

 

כצד 27.1 פועלים  אנו  בבורסה.  מבוצע  אינו  המסחר,  בפלטפורמת  ידך  על  שמבוצע  בעסקאות - המסחר  שכנגד 

המבוצעות בפלטפורמת המסחר, ולכן פועלים כרוכש כאשר הנך מציע למכור מכשיר, וכמוכר כאשר הנך  

הטובי המחירים  להיות  עשויים שלא  בפלטפורמת המסחר  מציעים  המחירים שאנו  מכשיר.  לרכוש  ם  מציע 

ביצוע ההוראות שלנו   מדיניות  נא ראה את  נוספים  או המחירים הקיימים בבורסה כלשהי. לפרטים  ביותר 

 הזמינה באתר האינטרנט שלנו. 

 

שכנגד בכל העסקאות שלך, אנו נהיה רשאים להגביל את הסיכון שלנו על ידי גידור )קיזוז( -למרות שאנו הצד 27.2

תקשר עם גורם שלישי, לרבות מוסד פיננסי ו/או צד קשור. מיידי של העסקאות שלך עם עסקה אחרת שבה נ 

אנו עשויים לקבל תגמול על ידי קביעת תוספת למחיר שנקבל מגורם שלישי כאמור. עליך להיות מודע לכך, 

כי אנו עשויים להפיק רווח אם מחיר השוק ינוע נגדך. כמו כן, מאחר ואנו פועלים כמוכר או כרוכש בעסקה, 

פן זהיר כל מידע שהנך מקבל מאתנו או מידע אשר מתקבל מכל גורם שלישי או מוסד פיננסי  עליך להעריך באו

באתר   הזמינות  עניינים  ניגוד  בהן  נסיבות שיש  והצהרת  סיכונים  הצהרת  ראה  נא  נוספים  לפרטים  כאמור. 

 האינטרנט שלנו.
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 אחריות  הגבלת .28

 

תביעה הנובעת או הקשורה להסכם הלקוח )לרבות, , סך האחריות שלנו כלפיך בקשר לכל  28.2בכפוף לסעיף   28.1

ללא הגבלה, עקב הפרת חוזה, רשלנות או כל עוולה אחרת, לפי חוק או באופן אחר(, יהא מוגבל לסכום הכולל 

 של ההפקדות בניכוי משיכות בחשבון המסחר שלך.

 

 החברה לא תהא אחראית:  28.2

 

מו לך, אלא אם ובמידה שהפסד כאמור  בגין הפסד, הוצאה, עלות או חבות )ביחד: "הפסד"( שייגר  28.2.1

 נגרם עקב רשלנות או הפרה רצונית שלנו;

 

בגין הפסד או נזק עקיף )בין אם עקב אובדן רווח עתידי, אובדן עסקים או אחרת(, עלות, הוצאה  28.2.2

 או תביעת פיצויים )יהא הגורם להם אשר יהא( עקב או בקשר עם הסכם הלקוח; או

 

ת בכל פקודה או הוראה שהיא אשר הינה או נחזית כמגיעה מאדם  בגין הפסד שייגרם לך עקב טעו 28.2.3

 מורשה. 

 

זה לא יחריגו או יגבילו את אחריות הצד האחר בגין תרמית או מצג שווא שבוצעו על ידי    28הוראות סעיף   28.3

 צד כאמור )או נושאי המשרה, שלוחים או עובדים שלו(. 

 

ד בדרישות האישיות שלך ולכן באחריותך לוודא  הנך מאשר כי פלטפורמת המסחר לא פותחה על מנת לעמו 28.4

 כי הפונקציות בפלטפורמת המסחר עומדות בדרישות האישיות שלך.

 

הנך מאשר כי פלטפורמת המסחר אינה בהכרח נקייה מבאגים או שגיאות, והנך מסכים כי קיומן של שגיאות   28.5

 מינוריות, לא יהווה הפרת הסכם הלקוח.

 

המידה המלאה של החובות והאחריות שלנו בקשר לאספקת פלטפורמת המסחר. אין הסכם הלקוח קובע את   28.6

תנאים, מצגים או הוראות אחרות, מפורשות או מרומזות, המחייבים אותנו, למעט אלו המצויינים מפורשות  

 בהסכם הלקוח. 

 

ך לפי הסכם הלקוח  עליך להגן עלינו מפני כל חבות שתיגרם לנו, במישרין או בעקיפין, עקב הפרת התחייבויותי 28.7

או מימוש זכויותינו בקשר להוראות שבהסכם הלקוח, אלא אם ובמידה שהחבות כאמור נגרמה עקב רשלנות  

או הפרה רצונית. עליך להגן עלינו מפני כל הפסד שעשוי להיגרם עקב כל טעות בהוראה שניתנה לנו על ידי  

זית כהוראתו של אדם מורשה. הנך מסכים  כל אדם מורשה או פעולה לפי כל הוראה שהיא אשר הינה או נח

לשלם לנו מיידית כל נזק, עלות והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, שנגרמו לנו לשם אכיפת הוראות הסכם הלקוח 

וכל הסכמים אחרים בינינו. אלא אם החברה הייתה רשלנית, אנו לא נישא באחריות והנך פוטר אותנו מכל  

 תביעה והפסד עקב: 

 

 או טעות מצדך ביישום כל הוראה סבירה שמסרנו לך;  כל עיכוב, הימנעות 28.7.1

 

 הוראות בלתי מדויקות או בלתי מלאות שקיבלנו ממך;  28.7.2

 

כל הסתמכות או שימוש על ידך או על ידי כל צד שלישי בעל גישה לחשבון המסחר שלך, בנתונים  28.7.3

מסחר  פיננסיים אשר סופקו על בסיס מאמצים מיטביים, בין אם לשם השלמת עסקה בפלטפורמת ה 

 או לכל מטרה אחרת שהיא; 

 

בתנאי שאנו נודיע לך מיידית בכתב אודות כל תביעה כאמור, ונאפשר לך להשתתף, על חשבונך, בהגנה מפני 

 תביעה כאמור. עליך להימנע מהתקשרות בכל פשרה בתביעה כאמור ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
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 אחריות  הסרת .29

 

 אחראים לכך כי:באופן ספציפי, אנו איננו  29.1

 

 פלטפורמת המסחר תעמוד בדרישות האישיות שלך;  29.1.1

 

הציוד, התוכנה וחיבורי התקשורת שלך יהיו תואמים את התוכנה והחומרה בהן נעשה שימשו על   29.1.2

 מנת לספק את פלטפורמת המסחר; 

 

 שימוש בפלטפורמת המסחר יהא ללא הפרעות, מאובטח או נקי משגיאות;  29.1.3

 

 למנוע הפרעות מאת צד שלישי והפרעות בפלטפורמת המסחר; אנו נהיה מסוגלים  29.1.4

 

 שגיאות תתוקנה בפלטפורמת המסחר; או  29.1.5

 

 שאנו נאתר כל באג בפלטפורמת המסחר.   29.1.6

 

או דוא"ל שנדרשות על ידך ונשלחות למכשיר התקשורת, לרבות טלפון   SMSהודעות אזהרה הינן הודעות   29.2

ת אירוע ספציפי. הודעות אזהרה נשלחות באמצעות  נייד, או לתוכנת הדוא"ל במחשב שלך לאחר התרחשו

תואמים   יהיו  מכשיר)י( התקשורת שלך  כי  לכך  אחראים  איננו  כי  מאשר  והנך  ציבוריים,  מתקני תקשורת 

להודעות האזהרה שנשלחו לך או כי תפעיל את הודעת האזהרה באופן תקין. החברה אינה אחראית לכך כי 

( אמצעים  לקבלת הודעות אזהרה מאיתנו,  2כאמור. ככל שתבחר שני )המכשיר שלך יהא מסוגל לקבל הודעות  

או יותר, אנו שומרים את הזכות לשלוח לך הודעות כאמור באמצעות אמצעי אחד או יותר, והכל כפי שיקול  

 דעתנו הבלעדי. 

 

 כמו כן, איננו נוטלים על עצמנו אחריות עקב או בקשר עם:  29.3

 

 לי או עיכובי תקשורת;הפרעה לחיבורים שלך לאינטרנט או כש 29.3.1

 

אובדן או נזק לנתונים או רישומים שלך, בין אם שמורים בפלטפורמת המסחר ובין אם לאו, או  29.3.2

 העדר גיבוי שלהם; 

 

הפרות אבטחה הנובעות, כולן או חלקן, מתוכנת צד שלישי או טובין או שירותים או מפעולות או  29.3.3

 אירועים שאינם בשליטתנו הסבירה; 

 

 אבטחה שאנו עשויים לספק באופן וולונטרי מחוץ לתחולת הסכם הלקוח;מתן שירותי  29.3.4

 

שימוש בפלטפורמת המסחר שאינו תוך קיום קפדני של הסכם הלקוח או במסמכים טכניים שאנו   29.3.5

 נמסור לך או שנעמיד לרשותך בכל אופן אחר, לרבות, ללא הגבלה, באתר האינטרנט שלנו.  

 

שאנו, או צד שלישי שהינו ספק שירותים, נספק לך בקשר עם שימוש   בקשר לנתונים פיננסיים או מידע אחר

 בפלטפורמת המסחר: 

 

למעט כתוצאה מרשלנות החברה, אנו וספק כאמור לא נהיה אחראים במקרה בו נתונים או מידע  29.3.6

 כאמור אינם מדויקים או אינם מלאים בכל מובן שהוא;

 

ה אחראים בגין פעולות שתנקוט או שלא  למעט כתוצאה מרשלנות החברה, אנו וספק כאמור לא נהי 29.3.7

 תנקוט בהתבסס על נתונים או מידע כאמור; 

 

 תעשה שימוש בנתונים או במידע אך ורק בהתאם ולמטרות כאמור בהסכם הלקוח;  29.3.8
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נתונים או מידע כאמור הינם בבעלותנו ובבעלות ספקי שירותים כאמור, לפי העניין, ולא תעביר   29.3.9

תפרסם, תגלה או תציג, באופן מלא או חלקי, נתונים או מידע כאמור לצדדים  מחדש, תפיץ מחדש,  

 שלישיים, למעט כנדרש לפי כל דין;

 

 תעשה שימוש במידע או נתונים כאמור אך ורק בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ולפי כל דין.  29.3.10

 

 

 רישומים  .30

 

הוכחה לעסקאות שלך עמנו בקשר עם פלטפורמת המסחר. לא תסתמך הרישומים שלנו, אלא אם יוכח כי הנם מוטעים, יהוו 

עלינו לשם קיום חובותיך לקיום מרשמים, אולם רישומים יועמדו לרשותך לפי בקשתך ובהתאם לשיקול דעתנו. לא תתנגד 

המכילים   להגשת הרישומים שלנו כראיות בכל הליך משפטי או רגולטורי. בהתאם לדרוש לפי הדין אנו נשמור על רישומים

נתונים אישיים של לקוח, מידע אודות מסחר, מסמכי פתיחת חשבון, תכתובות וכל מידע, מסמכים וכל דבר אחר כפי שנקבע  

לפי כל דין ולפחות למשך שבע שנים ממועד ההתקשרות בינינו ו/או ממועד ביצוע פעולה כלשהי. הסכם הלקוח יישמר למשך 

 ך שבע שנים לאחר תום תקופת ההתקשרות.כל תקופת ההתקשרות בינינו ולפחות למש

 

 הצדדים  בין היחסים .31

 

עליך לפתוח כל עסקה אצלנו כשולח ולא כשלוח עבור כל אדם שהוא. משמעות הדבר הינה, כי אלא אם   31.1

הסכמנו בכתב, אנו נתייחס אליך כלקוח שלנו לכל המטרות, ואתה תהא אחראי באופן ישיר ואישי בגין ביצוע  

לפי כל עסקה שתבצע. אם תפעל בקשר או מטעם אדם אחר, בין אם תפרט עבורנו מיהו אותו    התחייבויותיך

יוסכם  נהיה מחויבים כלפיו, אלא אם  ואנו לא  נקבל אדם כאמור כלקוח שלנו,  ובין אם לאו, אנו לא  אדם 

 מפורשות אחרת בכתב. 

 

בהתאם   31.2 בלבד,  ביצוע  בסיס  על  ידינו  על  תבוצענה  עמך  באתר  עסקאות  )הזמינה  הוראות  ביצוע  למדיניות 

האינטרנט שלנו(, אלא אם יוסכם על ידינו אחרת בכתב. אנו איננו נותנים ולא ניתן ייעוץ בנוגע ליתרונות או 

להלימות של עסקה מסוימת או בקשר לכל נושא אחר. הנך מסכים כי, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הלקוח,  

 איננו מחויבים: 

 

 אודות הסטאטוס של כל עסקה שהיא;  לעקוב או לייעץ לך 31.2.1

 

 ; או18.1לבצע דרישת בטחונות או להודיע לך כי הנך מפר את סעיף  31.2.2

 

 לסגור כל עסקה שהיא אשר פתחת, 31.2.3

 

 אף אם נקטנו בפעולה כאמור בעבר בקשר לעסקה כאמור או עסקה אחרת.

 

הנך מאשר ומצהיר כי בקשר לכל העסקאות המבוצעות על ידך בפלטפורמת המסחר, הנך מסתמך על שיקול   31.3

הדעת שלך לשם פתיחת, סגירת או הימנעות מפתיחת או סגירת עסקה, ואנו לא נהיה אחראים, אלא במקרה 

נות או רווחים  של תרמית או רשלנות, בגין הפסדים )לרבות, ללא הגבלה, הפסדים עקיפים או אובדן הזדמ

דיוק או טעות  -עקב הימנעות מצדך מלהפיק רווחים צפויים(, עלויות, הוצאות או נזקים שייגרמו לך עקב כל אי

בקשר   מידע  לרבות  מרבי,  מאמץ  בסיס  על  לך  יימסר  אשר  הפיננסיים,  הנתונים  לרבות  שהוא,  מידע  בכל 

ות נוחות בלבד, ואינם מהווים ייעוץ פיננסי  לעסקאות שלך אצלנו. הנתונים הפיננסיים שיינתנו לך הנם למטר

או ייעוץ בנושא השקעות. בכפוף לזכות שלנו לבטל או לסגור כל עסקה שהיא בנסיבות הספציפיות כאמור  

דיוק או טעות כאמור, תיוותר בתוקף ותחייב אותנו ואותך -בהסכם הלקוח, כל עסקה שנפתחה על ידך לאחר אי

 בכל מובן.  
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עמנו, הנך מאשר כי הנך מודע לכל עלות, תשלום, ריבית וחיובים אחרים, לרבות מיסים,    לפני שתתחיל לסחור 31.4

אשר תחוב בהם לפי הסכם הלקוח. החיובים הללו ישפיעו על רווחי הנטו שלך ממסחר )אם בכלל( או יגדילו  

 את ההפסדים, לפי העניין.

 

 

 תלונות .32

 

ישראל בע"מ או מי מטעמה לפי הסכם הלקוח, 500כל תלונה שתהא לך בקשר לשירותים הניתנים על ידי פלוס 32.1

. יש לנו נהלים פנימיים לשם וידוא כי כל תלונה שאנו מקבלים, 23תוגש בכתב ותישלח לנו בהתאם לסעיף  

 מטופלת ללא דיחוי ובאופן הוגן. 

 

לכל דבר ועניין. כל תכתובת, מסמך והודעה בינינו לבינך,    הסכם הלקוח נכתב בשפה העברית והוא המחייב 32.2

 יהיו בעברית, אלא אם ביקשת כי התכתובת תבוצע בשפה אחרת, ואנו הסכמנו לכך. 

 

 כולל  הסכם .33

 

הסכם הלקוח קובע את כלל ההסכם וההבנות בין הצדדים בקשר לנושאיו. ההסכם גובר על כל הסכם או הבנה קודמת בינינו  

 יו. בקשר לנושא

 

 בטלות .34

 

אם ייקבע לגבי איזו הוראה בהסכם הלקוח, על ידי בית משפט או רשות רגולטורית או גוף מנהלי בעל סמכות, כי הינה בלתי  

אכיפות כאמור, לא ישפיע על יתר ההוראות בהסכם הלקוח, אשר ייוותרו בתוקף -תוקף או אי- תקפה או בלתי אכיפה, אזי אי

 מלא.

 

 נוספים  שירותים .35

 

הנך מאשר כי אנו נהיה רשאים לספק את פלטפורמת המסחר לצדדים אחרים, ומסכים כי אף הוראה בהסכם זה לא תיחשב  

 או תפורש כמונעת מאיתנו מלספק שירותים כאמור. 

 

 ויתור  .36

 

הימנעות ממימוש או עיכוב במימוש זכות או סעד שניתן לפי הסכם הלקוח או לפי חוק או דיני היושר )ו/או  36.1

המשך ביצוע של הסכם הלקוח(, לא יהוו ויתור או הזכות או הסעד או ויתור על כל זכות או סעד אחר. ויתור על  

 התנאים האחרים בהסכם הלקוח.   הפרת תנאי הסכם הלקוח, לא יהווה ויתור על הפרה אחרת ולא ישפיע על

 

הזכויות והסעדים הניתנים לפי הסכם הלקוח הינם מצטברים )למעט ככל שנקבע אחרת בהסכם הלקוח( ולא  36.2

 באים במקום כל זכויות או סעדים אחרים לפי חוק או דיני היושר.

 

 המחאה  .37

 

יך לפי הסכם הלקוח, בין אם לפי אינך רשאי להמחות או להעביר איזו מזכויותיך או לאצול איזו מהתחייבויות 37.1

 דין או אחרת, בין אם באופן זמני או קבוע, לצד שלישי, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. 
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נהיה רשאים להמחות את הזכויות או ההתחייבויות שלנו לפי הסכם הלקוח, לפי   37.2 הנך מאשר ומסכים כי אנו 

קינו או נכסינו, ללא הסכמתך מראש ובכתב, שיקול דעתנו הבלעדי, לבא במקומנו לעניין כל או חלק מהותי מעס

על ידי מתן הודעה בכתב בתוך פרק זמן סביר. בכפוף לאמור לעיל, הסכם הלקוח יחייב ויפעל לטובת הצדדים  

 והבאים במקומם, ואינו מיועד להעניק לכל ישות או אדם אחר כל זכויות או סעדים.  

 

 שלישי  צד זכויות .38

 

 ם זה, אדם שאינו צד להסכם זה לא יהא בעל זכויות לאכוף איזו מהוראותיו. למעט כאמור מפורשות בהסכ

 עדיפות  .39

 

 במקרה של סתירה בין הוראות הסכם הלקוח, יגברו תנאיו של הסכם משתמש זה.

 

 השיפוט וסמכות החל הדין .40

 

הישראלי, והנך ואנו מסכימים לסמכות השיפוט הפרשנות, ההבנה, התוקף והאכיפה של הסכם הלקוח, יהיו כפופים לדין  

הבלעדית של בתי המשפט בישראל לשם יישוב סכסוכים. הנך מסכים כי כל העסקאות המבוצעות בפלטפורמת המסחר יהיו 

 כפופות לדין הישראלי.

 

   עניינים ניגוד .41

 

, ואיננו מבצעים כל פעילות נוספת מאשר עשויה לגרום לניגוד CFDs-אנו מספקים את פלטפורמת המסחר לשם עסקאות ב

עניינים עם לקוחות או בין לקוחות. למידע נוסף, נא ראה מדיניות ניגוד עניינים של החברה המפורטת בתקנון המסחר וכן 

 שלנו. את הצהרת נסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, אשר מהווים חלק מהסכם הלקוח ואשר זמינים באתר האינטרנט 

 

 שינויים  .42

 

החברה תהא רשאית לשדרג את החשבון, להמיר את סוג החשבון, לשדרג או להחליף את הפלטפורמה או  42.1

לשפר את השירותים המוצעים ללקוח, אם לדעתה הסבירה הדבר הינו לטובת הלקוח ואינו כרוך בעלות נוספת  

 ללקוח.

 

 כל אחת מהסיבות הבאות: כמו כן, החברה תהא רשאית לשנות את תנאי הסכם הלקוח מ 42.2

 

 כאשר החברה מאמינה באופן סביר כי:  (1)

 השינוי יגרום לכך שתנאי ההסכם יהיו פשוטים יותר להבנה; -

 

 על מנת לכסות: (2)

 מעורבות של כל שירות או מסגרת שהחברה מציעה ללקוח; או -

 השקת שירות חדש או מסגרת חדשה; או -

 החלפת שירות קיים או מסגרת קיימת בחדש; או  -

ביטול שירות אשר הפך מיושן, או אשר אין בו שימוש נרחב, או אשר לא נעשה בו שימוש על ידי   -

 הלקוח בכל עת שהיא במהלך השנה הקודמת, או אשר הפך להיות יקר מאוד עבור החברה להציע;

 

 על מנת לאפשר לחברה לבצע שינויים סבירים בשירותים המוצעים ללקוח כתוצאה משינויים: (3)

 אות, ההשקעות או הפיננסים; אובמערכת הבנק -

 בטכנולוגיה; או  -
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במערכות או בפלטפורמה בהן נעשה שימוש על ידי החברה לשם ניהול עסקיה או על מנת להציע את  -

 השירותים לפי הסכם זה; 

 

כתוצאה מדרישה של רשות ניירות ערך או כל רשות אחרת או עקב שינוי או שינוי צפוי בתקנות, הצווים   (4)

 טיים;  או בדין הרלוונ 

 

כאשר החברה מצאה כי איזה מתנאיו של הסכם זה אינו עומד בדין הרלוונטי. במקרה זה, החברה לא  (5)

תסתמך על תנאי כאמור, אלא תתייחס אליו כתנאי שאינו משקף את הדין הרלוונטי, ותעדכן את ההסכם 

 על מנת לשקפו.  

 

נטי, עשוי, ככל שיידרש, להיות בעל הלקוח מאשר כי שינוי כאשר נעשה על מנת לשקף שינוי בדין הרלוו 42.3

בעוד שינויים שאינם   מיידית,  תחולה  בעלי  יהיו  הלקוח  בהסכם  מבהירים  שינויים  כן,  כמו  מיידית.  תחולה 

מבהירים ואינם נדרשים לשקף שינוי בדין הרלוונטי הדורשים תחולה מיידית יהיו בהודעה של שבועיים טרם  

 מועד תחולת השינוי. 

 

הזכות לעדכן את העלויות, התשלומים, החיובים, העמלות, דמי המימון, סוואפים, מגבלות ביצוע לחברה תהא   42.4

פעולות, כללי הביצוע, מדיניות הגלגול, זמני המסחר, וכל תנאי המסחר הנלווים, המצויים באתר האינטרנט 

רנט של החברה ו/או  של החברה ו/או הפלטפורמה, מעת לעת. שינויים כאמור יבוצעו, בין היתר, באתר האינט

 הפלטפורמה, והלקוח אחראי לבדוק את העדכונים באופן סדיר.

 

 הלקוח ידי על  קבלה .43

 

הרישום  43.1 נתוני  את  לנו  להגיש  מחויבים  פוטנציאליים  לקוחות  המסחר,  לפלטפורמת  הרישום  הליך  במהלך 

רים הנדרשים על ידינו לשם  שלהם, הכוללים, בין היתר, פרטים אישיים, מסמכי זיהוי ומסמכים וטפסים אח

הבדיקות הפנימיות שלנו ולשם השלמת הליך זיהוי והכרת הלקוח כנדרש לפי הדין, לרבות תקנות ניירות ערך 

ו/או לצו איסור הלבנת הון. מובן, כי לא נקבל אדם כלקוח, עד שכל נתוני הרישום, לרבות המסמכים הנדרשים  

על ידינו ובהתאם לדין, ועד שכל הבדיקות הפנימיות של החברה    התקבלו אצלינו באופן מלא וראוי כפי הדרוש

)לרבות, ללא הגבלה, בדיקות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ובדיקות הלימות או תאימות, לפי העניין( 

הסתיימו לשביעות רצונה. החברה שומרת לעצמה על הזכות להטיל דרישות נוספות בכל עת והכל כפי שיקול  

 די. דעתה הבלע

 

בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, אנו נהיה רשאים לפתוח עבורך חשבון מסחר ולאפשר לך לבדוק ולהעריך את  43.2

השירותים שלנו, במשך פרק זמן מוגבל או ללא הגבלת זמן, אשר עשוי להיות מוגבל, כך שלא יכלול פעילות 

בדיקה או התנסות בלבד. מוסכם  בכסף אמיתי ו/או כפוף למגבלות שונות, כך שהחשבון עשוי לשמש למטרות  

ומובן, כי במהלך פרק הזמן כאמור היחסים בינינו יהיו כפופים להסכם הלקוח, אשר יחייב את שני הצדדים.  

בתום התקופה כאמור אנו נהיה רשאים לאפשר לך להמשיך ולבצע פעילות מסחר מסחר אצלנו, בכסף אמיתי,  

 ככל שתתמלאנה כל דרישותינו כמפורט לעיל. 

 

 

האמור לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד ולכל גוף ו/או ישות משפטית ומחייבם 

 בהתאם.
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 הגדרות  – חמישי חלק

 

 משמעותו אתה או נושא משרה, שותף, מנהל או עובד שלך.  "אדם מורשה"  

 . 22.5מהאירועים כאמור בסעיף משמעותו כל אחד  "אירוע הפרה"

בסעיף  "אירוע כוח עליון" כאמור  האירועים  ההגבלה,  ללא  לרבות,  בשוק,  חריג  או מצב  חירום  מצב  משמעותו 

16.1. 

"איש   ציבור";  "איש 

 ציבור זר"; 
 "תפקיד ציבורי בכיר"; 

 "בן משפחה" 

  ;בעבראיש ציבור" משמעו תושב ישראל בעל תפקיד ציבורי בכיר בהווה או "
איש ציבור זר" משמעו תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל בהווה או בעבר,  "

  .לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה
לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר   -תפקיד ציבורי בכיר"  "

ר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בחברות ממשלתיות, בעל מפלגה בכי

  ;תפקיד בכיר בארגונים בינלאומיים, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה
בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של   -בן משפחה"  "

  .כל אחד מאלה
, חוק איסור הלבנת הון, 1968-עיל יפורש בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"חכל מונח בפסקה ל

סוחר   2000-תש"ס   זירת  של  רישומים  וניהול  דיווח  זיהוי,  )חובות  הון  הלבנת  איסור  וצו 

 ., לפי העניין2015-לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"ו

 IL-www.plus500.com/heמשמעותו  "אתר האינטרנט"

עצמית, מסגרות  "בורסה)ות("  רגולציה  בעלי  ארגונים  עתידיים, מסלקות,  חוזים  או  ערך  לניירות  בורסות 

 לאומי או מערכות מסחר אלטרנטיביות עבור מכשירים. -למסחר רב

 הבטחונות התחלתיים והבטחונות התחזוקתיים, ביחד.  "בטחונות"

המינימאלית הנדרשת בחשבון המסחר שלך על מנת לפתוח עסקה, כמפורט סך היתרה הזמינה   "בטחונות התחלתיים" 

 בפלטפורמת המסחר מעת לעת עבור כל מכשיר ספציפי. 

סך ההון המינימאלי הנדרש בחשבון המסחר שלך, כפי שמצוין בפלטפורמת המסחר, על מנת  "בטחונות תחזוקתיים" 

 לשמור על עסקה פתוחה בפלטפורמת המסחר.  

בורסה הסוחרת במכשיר כאמור  "גודל שוק נורמאלי"  יחידות מכשיר אשר לדעתנו  משמעותו המספר המרבי של 

העניין, בגודל השוק הנורמאלי שנקבע על יכולה להתמודד עמו בנוחות, תוך התחשבות, לפי  

 ידי בורסה כאמור או כל רמה מקבילה או דומה שנקבעה על ידי הבורסה שבה המכשיר נסחר.

משמעותו אירוע שבו חוזה הפרשים על מכשיר פיננסי בעל מועד פקיעה מתגלגל באופן אוטומטי  גלגול פוזיציה אוטומטי 

 עד הפקיעה הכרונולוגי הבא. לחוזה הפרשים על מכשיר פיננסי עם המו

 "דרישת בטחונות 
 (Margin Call)" 

משמעותה דרישה מצדנו כלפיך, להגדיל את ההון בחשבון המסחר שלך על מנת לעמוד בדרישת 

 .14.2הבטחונות שלנו, כפי שנדרוש מעת לעת, לרבות, ללא הגבלה, דרישה לפי סעיף 

או  "ההפרש" בתוספת  מחיר הסגירה של עסקה,  לבין  הפתיחה של עסקה  מחיר  בין  ההפרש  משמעותו 

 בניכוי פרמיית מימון, ככל שרלוונטית. 

)) "הודעות אזהרה" ב"דחיפה"  ללקוח  נשלחות  אשר  מחשב,  מערכת  ידי  על  המופקות  ההודעות  , Pushכל 

באמצעות כל דרך תקשורת ( או  SMSבאמצעות דואר אלקטרוני, באמצעות הודעת טקסט )

מגבולות  חריגה  לעניין  התראות  או  אזהרות  לרבות  מסוים,  אירוע  קרות  עם  בקשר  אחרת, 

 הבטחונות, הנעת מגבלות מחיר מכשיר, או כל הודעת אזהרה שהיא.

משמעותו יתרה בתוספת ו/או בניכוי של רווח והפסד בגין עסקאות פתוחות. נקרא גם "שווי  "הון"

 נכסים".  

 (.Plus500IL Ltdישראל בע"מ )500פלוס "החברה" 

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח "החוק"

(, שמות מסחריים, get-upמשמעותן פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, חוזי מוצר ) "זכויות קניין רוחני" 

זכויות בתוכנת מחשב(,  יוצרים )לרבות  זכויות  זכויות במדגמים,  שמות מתחמים באינטרנט, 

( תועלת  מודלי  למחצה,  מוליכים  בטופוגרפיית  זכויות  נתונים,  בבסיסי   utilityזכויות 

models בין אם רשומות ובזכויות קניין רוחני אחרות, בכל מקרה  זכויות בידע מעשי  או   (, 

בעלי  אחרים  הגנות  סוגי  או  אחרות  זכויות  כל  וכן  לרישום,  בקשות  ולרבות  רשומות,  בלתי 

 השפעה מקבילה או דומה, בכל מקום שהוא בעולם. 
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התחייבות בין שני צדדים לקנות ומאידך למכור, נכס כלשהו, במועד עתידי במחיר קבוע מראש.  "חוזה עתידי" 

כי כל החוזים   "חוזי הפרשיםשים לב  ( CFDs") המוצעים בפלטפורמת המסחר שלנו הינם 

וכפועל יוצא, שערי הקניה והמכירה המוצעים בפלטפורמה שלנו נגזרים ממחיר החוזה העתידי 

בשוק. למחיר הנכס שבבסיס החוזה העתידי אין השפעה ישירה על חישוב הרווח או ההפסד  

 שלך.

 המקוון שלך שבו נעשה שימוש לשם מסחר בפלטפורמת המסחר. משמעותו החשבון  "חשבון מסחר" 

חשבון לקוח אשר מקושר לחשבון לקוח אחר בפעילות המסחר המבוצעת בו, לרבות בהתאם  "חשבון מקושר" 

; שם; כתובת; מדינת רישום; סיסמא; IPלאחד או יותר מהקריטריונים הדומים הבאים: כתובת  

 זהות המכשיר; מקור ההעברה.

לתקנות   4לקוחות אשר נתנו את הסכמתם מראש ובכתב שייחשבו כלקוחות שהוראות תקנה   "חשבון מקצועי" 

 לא תחול עליהם וכי הם מודעים למשמעות של הסכמתם כאמור, ומתקיים עבורם אחד מאלה:

 לתוספת הראשונה לחוק.   11עד  1לקוחות המתקיים עבורם האמור בפרטים  (1)

אחד מא (2) לגביו  פיננסיים  יחיד שמתקיים  נכסים  מזומנים,  הכולל של  השווי  )א(  לה: 

מיליון ₪; )ב(    12לחוק, שבבעלותו, עולה על    52וניירות ערך, כהגדרתם בסעיף  

ממוצע סך כל העסקאות שסגר הלקוח מול החברה, בערכן במונחי נכס הבסיס, בכל  

פחת  לא  בחברה,  הנסחר  הסוג  מן  פיננסיים  במכשירים  האחרונה  שנה  בחצי  חודש 

 מעשרה מיליון ₪. 

משמעותה טעות אשר אנו מאמינים, באופן סביר, כי הינה מובנת מאליה או ממשית, לרבות,  "טעות מובהקת" 

ללא הגבלה, הצעות לבצע עסקאות עבור נפח מוגזם של מכשירים או לפי מחירי שוק שגויים  

 באופן ברור או בהפסד ודאי. 

משמעותה סך ההפקדות בניכוי סך המשיכות שאושרו על ידינו, שבוצעו בחשבון המסחר שלך,  "יתרה" 

בתוספת ו/או בניכוי רווח והפסד בגין עסקאות שנסגרו בחשבון המסחר שלך, ובניכוי עמלות 

שונות שחוייבו בחשבון המסחר שלך, בתוספת ו/או בניכוי של התאמות שנעשו בחשבון המסחר 

 בניכוי של מס ו/או החזרי מס שנוכו במקור.   שלך ובתוספת ו/או

ו"חוזי   לקוח"  "כספי 

 לקוח"
בתקנה   להגדרה  בהתאם  הינם  לקוח"  לחשבונו   15"כספי  סוחר  )זירת  ערך  ניירות  לתקנות 

 . 2014-העצמי(, תשע"ה
לתקנות ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי(,   1"חוזי לקוח" הינם בהתאם להגדרה בתקנה  

 . 2014-תשע"ה

 משמעותה מדיניות הפרטיות שלנו, אותה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו. "מדיניות הפרטיות" 

 משמעותם בנקים, חברות אשראי, תאגידים פיננסיים, ברוקרים או ארגוני מסחר אחרים.  "מוסדות פיננסיים" 

" של אופצית Ask"-" ומחיר הBid"-המשמעותו הינו מחיר קבוע שעל פיו מוגדרים מחירי   "מחיר מימוש" 

.CFD .מחיר המימוש אינו נלקח בחשבון בחישוב הרווח או ההפסד שלך 

 המטבע בו מנוהל חשבון המסחר שלך. "מטבע חשבון המסחר" 

משמעותה עסקה אשר נפתחת על ידי הצעה למכור מספר ספציפי של מכשיר מסוים, וכן ניתן  " Sell)"מכירה )

 ( או "פוזיציית שורט" במסגרת העסקאות שלנו עמך. SHORTכ"שורט" )להתייחס אליה 

משמעותו מניות, סחורות, מתכות יקרות וסיגים, שערי חליפין, מדדים או מכשירים פיננסיים  "מכשיר" 

 המוצעים בפלטפורמת המסחר.   CFDs-אחרים, אשר מהווים את מכשיר הבסיס של ה

ברמת   פיננסי  "מכשיר 

 בינונית" סיכון 
 מכשיר פיננסי שערכו נגזר מערכם של אחד מאלה:

מדדים מוכרים בבורסות מחוץ לישראל המפורטים בתוספת השישית לתקנות, או חוזים   (1)

 עתידיים על מדדים אלה.
תעודות התחייבות שיתרת הזמן שנותר לפירעון או למימוש של כל אחת מהן אינה עולה   (2)

 על עשר שנים, שמנפיקה אחת מאלה:
 נת ישראל; מדי (1)
 ממשלת ארצות הברית;  (2)
  -AAהוא    Fitchאו    S&Pממשלות של מדינות שדירוג האשראי שלהן על פי   (3)

 ומעלה; Aa3הוא  Moody'sומעלה, או על פי 
 (;2חוזים עתידיים על תעודות כאמור בפסקה )

ברמת   פיננסי  "מכשיר 

 סיכון גבוהה" 
 נמוכה. מכשיר פיננסי שאינו ברמת סיכון בינונית או  (3)
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ברמת   פיננסי  "מכשיר 

 סיכון נמוכה"
 מכשיר פיננסי שערכו נגזר מערכם של מטבעות או זהב או חוזים עתידיים על מטבעות או זהב. 

משמעותו ההפרש בין מחיר הקניה לבין מחיר המכירה של מכשיר פיננסי, בתוספת או בניכוי  ("Spread"מרווח )

 פרמיית מימון, לפי העניין. 

" Ask"-" לבין מחיר         הBidמשמעות הדבר היא שהמרווח, כלומר ההפרש בין מחיר ה" "מרווח דינאמי" 

 הינו דינאמי )משתנה( ויכול להשתנות במהלך הזמן בו הפוזיציה פתוחה.

משמעותו נקיטה בשיטת מסחר המבוססת על ביצוע מניפולציות על הפלטפורמה, לרבות שימוש  "ניצול השוק לרעה" 

במידע פנים, שימוש לרעה במידע וביצוע פעולות מסחר על ידי דירקטורים ו/או נושאי משרה 

במכשירים פיננסיים של החברות במסגרתן הם פועלים, וכן ביצוע פעילות מסחר המתוארת 

ובכלל זה גם סקלפינג ו/או עסקאות גידור ו/או עסקאות   25.1.5  -ו  25.1.4,  19.10בסעיפים  

  .עם אחר ו/או תוך שימוש בהזנת נתונים אוטומטיתתוך שיתוף פעולה 

משמעותם נתונים כלכליים ונתוני שוק, מחירים נקובים, חדשות, חוות דעת אנליסטים, דוחות  "נתונים פיננסיים" 

  .מחקר, גרפים או נתונים או מידע אחר הזמינים בפלטפורמת המסחר
ו/או   "נתוני רישום"  אישי  מידע  הליך משמעותם  ביצוע  במהלך  לנו  למסור  נדרש  הנך  אשר  מסוים  פיננסי 

הרישום שלך בעת הורדת פלטפורמת המסחר ו/או בעת ביצוע הליך פתיחת חשבון מסחר על 

ידך או בשלב מאוחר יותר, הכולל, בין היתר, את הפרטים האישיים שלך, פרטי אמצעי התשלום 

פסים ומסמכים שלך או העתק שלהם, וכן  שלך, נתוני הזיהוי לחשבון המסחר שלך, הצהרות, ט

 כל מידע אשר מופיע בהם או מידע אחר הנדרש על ידינו.

משמעותו הצעה לסגור עסקה לפי מחיר שנקבע על ידך מראש אשר, במקרה של רכישה, הינו  "סגור בהפסד" 

הפתיחה  ממחיר  יותר  גבוה  הינו  מכירה,  של  ובמקרה  בעסקה,  הפתיחה  ממחיר  יותר  נמוך 

 בעסקה.

משמעותו הצעה לסגור עסקה לפי מחיר שנקבע על ידך מראש אשר, במקרה של רכישה, הינו  "סגור ברווח" 

הפתיחה  ממחיר  יותר  נמוך  הינו  מכירה,  של  ובמקרה  בעסקה,  הפתיחה  ממחיר  יותר  גבוה 

 בעסקה.

סגירתה של פוזיציה פתוחה סטופ מובטח הינו סוג של פקודת סטופ )עצירה( אשר מבטיחה את   "סטופ מובטח" 

( מחירים  לגלישת  נתון  אינו  מובטח  סטופ  ידך.  על  מראש  שנקבעה  מחיר  רמת   priceלפי 

slippage .) 

 "סטופ נגרר 
 (Trailing Stop)" 

( הנקבעת לפי אחוז מתחת למחיר השוק עבור פוזיציית רכישה stop lossפקודת סטופ בהפסד )

פוזיציית מכירה. פקודת סטופ בהפסד תבוצע כאשר מחיר השוק או אחוז מעל מחיר השוק עבור  

 נע כנגד מחיר הפקודה לפי אחוז נתון.

 אחד.  CFD-המספר או הכמות של נייר ערך הכלול ב "סכום יחידה" 

"סקלפינג"  

(Scalping ) 
דפוס פעולה של אסטרטגיית מסחר המבוססת על פתיחתן של פוזיציות וסגירתן )או חלקן(,  

 ( דקות, וזאת על מנת לצבור רווחים מהירים משינויי מחיר. 2מגבלת זמן של עד שתי )בתוך 

עבור מכשיר בפלטפורמת   CFD משמעותה פתיחת או סגירת הצעה למכור או לרכוש "עסקה"

 .המסחר, בין אם על ידך או על ידינו, בהתאם לתנאי הסכם הלקוח
 שפתוח כעת בחשבון המסחר שלך.  CFDמשמעותה העסקה שלך ביחס לכל  "פוזיציה" 

האלקטרונית   "פלטפורמת המסחר"  המסחר  פלטפורמת  כלים,   TMPlus500משמעותה  תוכנות,  כל  עם  )ביחד 

 שירותים, שדרוגים, תיקוני באגים ועדכונים, אם בכלל, והקוד שבבסיסם(.

 סגור ברווח. משמעותה פקודת סגור בהפסד או  "פקודה"

 . 10.5כמשמעותה בסעיף  "פקודת לימיט" 

 . 10.5כמשמעותה בסעיף  "פקודת שוק"

ושימוש  "פרטי זיהוי לחשבון"  גישה  לשם  ידך  על  בהם שימוש  ייחודיים שנעשה  וסיסמא  משמעותם שם משתמש 

 בפלטפורמת המסחר. 

לפי העניין, בהתבסס על שער שנקבע משמעותה סכום המתווסף או המנוכה מהחשבון שלך,   "פרמיית מימון"

בפלטפורמת המסחר מעת לעת, עבור כל עסקה שהיא אשר פתוחה בתום יום המסחר הבינלאומי 

 )לפי ההגדרה המקובלת של מונח זה( או במהלך סוף השבוע שבו הבורסות סגורות. 
ל עסקה סכום פרמיית המימון הינו אחוז קבוע מערך הפוזיציה, ומבוסס בין היתר על היותה ש

 מכירה או רכישה. 
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צד   לתוכנת  "רישיונות 

 שלישי" 
בה שימוש  או שנעשה  רישיונות מצד שלישי לעניין תוכנת צד שלישי המוטבעת  משמעותם 

 בפלטפורמת המסחר. 

משמעותה עסקה אשר נפתחת על ידי הצעה לרכוש כמות ספציפית של מכשיר מסוים, וכן ניתן  ("Buy"רכישה )

 כ"קנה" או "פוזיציית קנה" במסגרת העסקאות שלנו עמך. להתייחס אליה 

 משמעותה רשות ניירות ערך בישראל, האחראית לרישוי ואסדרת החברה.  "רשות ניירות ערך"

אנשים הפועלים ב"שיתוף פעולה" פועלים ביחד, לעיתים בסוד, בין אם עקב יחסים אישיים או  "שיתוף פעולה"

לכאורה, לפי מדיניות משותפת ו/או למען מטרה משותפת. ראה גם: כיחידים בלתי קשורים  

 "חשבון מקושר". 

 משמעותן שעות המסחר אשר קבועות בפלטפורמת המסחר עבור מכשיר מסוים.  "שעות מסחר" 

משמעותו התאריך והשעה שנקבעו על ידי החברה ואשר מצוינים בפלטפורמת המסחר בקשר  "תאריך פקיעה"

 מסוימים, שבהם עסקאות פתוחות עבור מכשירים כאמור יפקעו באופן אוטומטי. למכשירים  

נתונים פיננסיים, מחירים, או מידע אחר העומד לרשותך באתר האינטרנט שלנו או פלטפורמת  "תוכן"

כולל  כאמור  תוכן  אחרים.  באמצעים  או  אחרת  מתכונת  בכל  ידינו  על  המוצעים  או  המסחר 

 לשונית פרטי המכשיר בפלטפורמת המסחר.פרמטרים במסגרת 

"תוכנת   או   "תוכנה" 

 פלטפורמת מסחר" 
שימוש  לעשות  מנת  על  להוריד  תצטרך  ואשר  ידינו  על  המסופקת  התוכנה  משמעותה 

 בפלטפורמת המסחר. 

שלישי" צד  "תוכנת 

  
שימוש  בה  שנעשה  או  המוטבעת  שלישיים,  צדדים  ידי  על  המסופקת  תוכנה  משמעותה 

 בפלטפורמת המסחר. 

ערך,   "תקנות ניירות ערך" ניירות  רשות  של  הרגולטורית  המסגרת  את  המרכיבים  והתקנות  הכללים  משמעותם 

 לרבות, ללא הגבלה, החוק, התקנות, הנחיות, חוות דעת או המלצות של רשות ניירות ערך.

"CFD    חוזה(

 הפרשים("
עבור   עמנו,  מתקשר  הנך  שבו  חוזה  שמצוין משמעותו  כפי  מכשיר  של  ערכו  בין  ההפרש 

 בפלטפורמת המסחר בעת פתיחת עסקה, לבין ערך המכשיר כאמור בעת סגירת העסקה.

"Pip"  )משמעותו השינוי הקטן ביותר האפשרי בשער מכשיר בפלטפורמה.  )פיפס 
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