
 

 

 

 הסכם

 

 שנת _______שנערך ונחתם ביום __ לחודש _______, 

 בין

ו/או  "מיטב דש טריידבני ברק )להלן: ", , מרח' ששת הימיםמיטב דש טרייד בע"מ
 "(, מצד אחד;החברה"

 לבין

 "(, מצד שני;הלקוח)להלן: " מרח' ________________ ________________

 ;אביב בע"מ-חברת הבורסה לני"ע בתלהינה  מיטב דש טריידו :הואיל
 

והלקוח פתח חשבון ניירות ערך אצל מיטב דש טרייד, חשבון אשר מנוהל ע"י   :והואיל
 ;"(החשבוןהלקוח באופן עצמאי )להלן: "

 
בחשבון פעילות תוך יומית של מכירה בחסר )להלן: והלקוח מעוניין לבצע  והואיל:

 , והכל בכפוף להוראות כל דין; "(הפעילות"
 

 .לפעילותוהצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם בכל הנוגע  :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

הינן לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לצרכי כותרות ההסכם  1.2
 פרשנות ההסכם.

 הלקוחוהתחייבויות  הגדרת הפעילות .2

הפעילות, והוא בעל הידע והכישורים הנדרשים לביצוע הוא שהלקוח מצהיר  2.1
 .מודע לסיכונים הכרוכים בביצוע הפעילות

יות הלקוח יהיה רשאי לבצע פעילות תוך יומית של מכירה בחסר של מנ 2.2
. , אג"ח ממשלתי,ואג"ח קונצרני ממדדי התל בונד 125הנכללות במדד ת"א 

אחרים הינו ידוע ללקוח והוא מסכים לכך כי ביצוע פעילות בניירות ערך 
למעט מקרים שאושרו באופן פרטני בכתב ע"י  –הפרה יסודית של ההסכם 

 החברה .

כולל של פעילות תוך יומית של מכירה בחסר כאמור תתבצע עד לסכום  2.3
"(.  ידוע ללקוח והוא מסכים לכך סכום מקסימלי)להלן: " מסגרת האשראי

כי ביצוע פעילות בסכום העולה על הסכום המקסימלי הינו הפרה יסודית של 
 ההסכם.

מוסכם בזאת כי מיטב דש טרייד תהיה רשאית לשנות בכל עת את הסכום  2.4
 המקסימלי, ללא קבלת הסכמת הלקוח לכך.

הפעילות תתבצע אך ורק במהלך יום מסחר, והלקוח מתחייב לסגור את כל  2.5
. היה והלקוח לא סגר את הפוזיציות 17:00הפוזיציות בחשבון עד השעה 

, מיטב דש טרייד  תהיה רשאית לסגור את 17:00בחשבון עד השעה 
הפוזיציות באופן עצמאי ללא מתן הודעה מוקדמת על כך ללקוח וללא קבלת 



 

 

 

הלקוח מתחייב לשאת בכל הנזקים שייגרמו ללקוח עקב סגירת הסכמתו. 
פוזיציות כאמור ע"י מיטב דש טרייד, אם ייגרמו. הלקוח מתחייב לשפות 
את מיטב דש טרייד ו/או צד ג' כלשהו על כל הנזקים שייגרמו להם, לרבות 

 הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, בגין הצורך לסגור פוזיציות כאמור.

אמור לעיל, מיטב דש טרייד תהיה רשאית לסגור פוזיציות מבלי לגרוע מה 2.6
בכל מועד בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לרבות בכל שעה במהלך יום 

 המסחר, ללא מתן הודעה על כך ללקוח וללא קבלת הסכמתו לכך.

הלקוח מצהיר ומתחייב כי במקרה של סגירת פוזיציות ע"י מיטב דש טרייד,  2.7
והן במקרה  16:00את כל הפוזיציות עד השעה הן במקרה בו הלקוח לא סגר 

בו מיטב דש טרייד החליטה ע"פ שיקול דעתה המוחלט לסגור פוזיציות 
 במועד אחר, לא יהיו לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי מיטב דש טרייד.

 הפעילותתמורה עבור  .3

י"ע בגין ביצוע הפעילות מיטב דש טרייד תהיה זכאית לקבל עמלת רכישה/מכירה של נ
 בחשבון, כפי שהוסכם בין מיטב דש טרייד ללקוח.

 תקופת ההסכם וביטולו .4

ע"י כל אחד מיידי ניתן לביטול הינו לתקופה בלתי מוגבלת והסכם זה  4.1
 מהצדדים. 

ו/או מתן הוראה של רשות מוסמכת מקרה של תיקון בהוראות כל דין  בכל 4.2
לא תהיה התקשרות בין הצדדים לפי תנאי הסכם זה  אשר כתוצאה מהם

בו תנאי מתנאי ההסכם יעמוד בניגוד להוראות הדין ו/או בכל מקרה  חוקית,
עפ"י חוות דעת משפטית שתתקבל ו/או הוראה של רשות מוסמכת והכל 

על ידי כל אחד לאלתר ניתן לביטול זה יהיה הסכם  ,מיטב דש טריידבידי 
 מהצדדים.

 תחרותסודיות ואי  .5

מוטלת  מאידךו כפופה לכללי סודיות כלפי לקוחותיה, מיטב דש טריידכי  ללקוחידוע 
 .כלפי רשויות מוסמכות ו/או הלקוח עליה חובת גילוי נאות

 הדין החל .6

יפו -על הסכם זה יחול הדין הישראלי. לבית המשפט ובתי הדין האזוריים בתל אביב
 בלבד תהייה סמכות מקומית ייחודית בכל העניין הקשור הכרוך או הנובע מהסכם זה. 

 כללי .7

 מיליה או במסירהיכל הודעה של מי מהצדדים להסכם זה תעשה בכתב, באמצעות פקס
 הם במבוא להסכם זה, ותחשב כאילו הגיעאישית, לפי כתובות הצדדים המפורטי

שעות ממועד שנשלחה בדואר  72שעות ממועד שליחתה בפקס או לאחר  24ליעדה בתוך 
 רשום.

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
______________________  ___________________ 

 הלקוח  בע"מ מיטב דש טרייד
 


