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 הסכם תנאים כלליים לשאילת ניירות ערך לשם מכירתם בחסר )שורט(
 
 

 בע"מ דש טריידמיטב  בין:
 510528276ח.פ. מספר  
 בני ברק 30מרחוב דרך ששת הימים  
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    ת.ז./מס' חברה    .1  לבין:
 

 כתובת______________________________________________    
 

           ת.ז./מס' חברה    .2 
 

 כתובת______________________________________________
 
 

 (הלקוח")להלן ביחד ולחוד: "  
 

וחבר הבורסה הנו חבר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובין עיסוקיו ביצוע  השאלות ניירות  הואיל:
 ערך לשם מכירתם בחסר )שורט( מחשבון הנוסטרו או 

 מלקוחותיו;  
 

והלקוח מבקש לבצע מדי פעם בפעם עסקות של שאילת ניירות ערך לצורך מכירתם בחסר מחשבון   והואיל:
סה או ממי מלקוחות חבר הבורסה, באמצעות חבר הבורסה )להלן: " הנוסטרו של חבר הבור

 "(;השאילה" או "העסקה
 

וחבר הבורסה הסכים לשקול מדי פעם בפעם את בקשות הלקוח לביצוע העסקות, וזאת עפ"י תנאי  והואיל:
 השאילה המפורטים להלן;

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 מבוא .1

יחולו על כל עסקת שאילת ניירות ערך, על ידי הלקוח מחבר הבורסה או באמצעותו, לצורך תנאים כלליים אלו 
 מכירתם בחסר אלא אם יוסכם מפורשות אחרת בין הצדדים בכתב לגבי כל עסקה ועסקה.

 
 הגדרות
 החשבון שמספרו נקוב בכתב זה לעיל, המתנהל ע"ש הח"מ, בין לבד ובין ביחד עם אחרים. – החשבון

 חשבון כספי של הלקוחות. – כספי החשבון ה
 חשבון ניירות הערך של הלקוחות. –חשבון הפקדון 

 תקנון הבורסה, נהלי המסחר שלה והנחיותיה, כפי שיהיו מעת לעת. – כללי הבורסה
 מכירת ניירות ערך ע"י מי שאינו רשום אצל חבר הבורסה כזכאי לניירות הערך. – מכירה בחסר

בקשת שאילה שנמסרה ע"י הלקוחות לחבר הבורסה, על פי הנוסח המצ"ב הכוללת את כל פרטי  – מסמך ההתקשרות
 העסקה, ואשר אושרה ע"י חבר הבורסה בכתב על פני טופס הבקשה.

חבר הבורסה או מי מלקוחותיו הרשום אצל חבר הבורסה כזכאי לניירות הערך, בהתאם לנקוב במסמך  – המשאיל
 ההתקשרות.

מניות ותעודות התחייבות )לרבות מלווה קצר מועד( שאינן ניתנות להמרה, אותן רשאי  – תנים להשאלההני ניירות ערך
ואשר נכללים ברשימה אשר מתפרסמת על ידי חבר הבורסה  י הבורסה ובהתאם לכל דיןהמשאיל להשאיל עפ"י כלל

כפי שהיא מתעדכנת מעת לעת אך בכפוף http://www.meitavtrade.co.il/?CategoryID=450 ובאתר האינטרנט 
 בונד .  , אג"ח ממשלתי , ואג"ח קונצרני ממדדי התל 125מדד תל אביב  :לאמור בהסכם זה להלן

  .ניירות הערך אשר הושאלו ללקוחות בהתאם למסמך ההתקשרות – ניירות הערך המושאלים
 המועד הנקוב במסמך ההתקשרות. – המועד השאיל

במועד בו מסתיימת תקופת השאילה  –המועד הנקוב במסמך ההתקשרות, ולכל המאוחר  – מועד סיום השאילה
המירבית המותרת לפי כללי הבורסה. לא היה המועד האמור יום עסקים אצל חבר הבורסה, יידחה מעוד סיום השאילה 

 ליום העסקים הראשון שלאחריו.
 התקופה שממועד השאילה ועד מועד סיום השאילה. – השאילה תקופת

 
 
 
 

http://www.meitavtrade.co.il/?CategoryID=450


 ביצוע העסקה
כל עסקה במסגרת כתב זה תתבצע בהתאם לנהלים וההוראות הנהוגים ושיהיו נהוגים אצל חבר הבורסה  1.1

 במועד ביצוע העסקה, בהתאם לכללי הבורסה וכל רשות מוסמכת אחרת, ועפ"י כל דין.
 

שאילה ע"י חבר הבורסה אינה מהווה הסכמה לביצועה, כל עוד לא ניתן אישור מובהר בזה, כי קבלת בקשת 
חבר הבורסה לכך בכתב על פני טופס הבקשה. אישורו של חבר הבורסה תקף ליום אחד בלבד. היה ולא בוצעה 

 המכירה בחסר באותו יום, יפקע האישור.
תאים. חבר הבורסה יהא רשאי לסרב לחבר הבורסה לא יהא כל חובה או אחריות לאיתור ולחיפוש משאיל מ

 לבקשת שאילה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שיהיה עליו לתת ללקוחות כל הודעה או נימוק לכך.
על אף כל אישור מצד חבר הבורסה, ביצוע העסקה, בכל מקרה, יהא כפוף להמצאת בטוחות לשביעות רצונו 

 המלאה של חבר הבורסה.
 

זה, כי ידוע להם, שבכל מקרה של השאלה, בה המשאיל אינו חבר הבורסה, הלקוחות מצהירים ומאשרים ב 1.2
חבר הבורסה מתחייב להשיב למשאיל, עפ"י ההסכם שביניהם, ניירות ערך זהים לניירות הערך המושאלים, 

להלן, וממועד חתימת הלקוחות על  3להלן, ולפצותו בגין ההטבות, כהגדרתן בסעיף  4.1כהגדרתם בסעיף 
רות, ייחשבו התחייבויות חבר הבורסה כלפי המשאיל, כהתחייבויות שחבר הבורסה קיבל על מסמך ההתקש

 עצמו, לבקשת הלקוחות.
 

ידוע ללקוחות, כי ניירות הערך המושאלים לא יירשמו על שמם, וכי ההרשאה היחידה הניתנת להם היא למכור  1.3
שאים לעשות שימוש אחר כלשהו את ניירות הערך המושאלים באמצעות חבר הבורסה, וכי הם לא יהיו ר

 בניירות הערך המושאלים, לרבות משכונם או המצאתם כבטוחות לכל צורך שהוא.
 

חשבון הפקדון יחויב בניירות הערך המושאלים עם מכירתם, כשיתרה זו עשויה להשתנות מדי פעם במהלך  1.4
ורט בכתב זה )להלן: תקופת השאילה, בקרות ארוע כלשהו בבורסה ביחס לניירות הערך המושאלים, כמפ

"(. שווי החסר ישוערך מדי יום, עפ"י "השער הקובע" בבורסה לניירות הערך המושאלים כהגדרתו החסר"
 בכללי הבורסה. 

 
להלן, ולא  3מובהר, כי שערוך שווי החסר ישמש אך ורק לצורך חישוב הבטוחות הנדרשות כמפורט בסעיף 

ת מהתחייבותם להשבת ניירות ערך זהים לכיסוי החסר יהא בתשלום שווי החסר כדי לפטור את הלקוחו
 להלן. 6במועד סיום השאילה כמפורט בסעיף 

 
 הטבות בגין ניירות הערך המושאלים .2

( הטבות -מובהר, כי לא יהא בהשאלה כדי לפגוע או לגרוע באופן כלשהו בזכויות, הטבות ותשלומים )להלן  2.1
שהיו מגיעים למשאיל בגין ניירות הערך המושאלים, לולא הושאלו. הלקוח יפצה את חבר הבורסה אם הוא 
המשאיל, או יהיה אחראי כלפי חבר הבורסה לכיסוי התחייבותו לפצות המשאיל, לפי הענין, בגין כל ההטבות, 

 .להלן 3.2כאמור בסעיף 
 

ת איזו מההטבות המפורטות להלן בגין ניירות הערך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוכרז על הענק 2.2
המושאלים, כך ש"היום הקובע" לענין ההטבה כהגדרתו בכללי הבורסה חל בתקופת השאילה, יחולו ההוראות 

 הבאות:
 

ישלמו הלקוחות לחבר הבורסה ביום ביצוע כל  –לגבי ריבית, דיבידנד במזומן או כל תשלום אחר  2.2.1
 תקופת השאילה, לפי המקודם, סכום השווה לתשלום )ברוטו(. תשלום ע"י המנפיק, או בתום

 
ייחשבו מניות ההטבה בכמות המשולמת בגין ניירות הערך  –הוכרז על חלוקת מניות הטבה  2.2.2

המושאלים כחלק מניירות הערך המושאלים לכל דבר ועניין האמור בכתב זה. חשבון הפקדון יחויב 
)והחסר יגדל בהתאם( או בתום תקופת השאילה, במניות ההטבה האמורות ביום הקצאת ההטבה 

 לפי המוקדם.
 

 יחולו ההוראות הבאות: –לגבי זכויות  2.2.3
 

מתחייב הלקוח לרכוש ולהמציא לחבר הבורסה  3.2.3.2לא נעשתה דרישה כאמור בסעיף  2.2.3.1
כמות ניירות הערך הנובעים מהזכויות שלא הומצאו לחבר הבורסה ביום המסחר הראשון 
שבו ניתן יהיה לרכשם. עם המצאת ניירות הערך חבר הבורסה ישלם ללקוח, ע"י זיכוי 

רכישת החשבון הכספי, סכום השווה לסכום הנוסף אותו היה על הלקוח לשלם לצורך 
ניירות הערך בהתאם לתנאי הצעת הזכויות, מעבר לסכומים הנובעים מהזכויות הנ"ל 

 )תוספת הניצול/המימוש(.
 

ישלם  –לפי דרישת חבר הבורסה עד ליום העסקים האחרון שלפני יום המסחר בזכויות  2.2.3.2
הלקוח לחבר הבורסה את שווי הזכויות, במקום לרכשן, וזאת ביום המסחר הראשון 
שלאחר יום המסחר בזכויות, לפי "השער הקובע" לזכויות כהגדרתו בכללי הבורסה ביום 

 המסחר בזכויות.
 

הוראות סעיף זה יחולו גם אם יום המסחר בזכויות יחול לאחר מועד סיום השאילה.  2.2.3.3
 .להלן 5הבורסה יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בבטוחות כאמור בסעיף במקרה זה, חבר 

 



 
 

כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשם הבטחת התחייבויותיו של הלקוח עפ"י סעיף  2.2.3.4
זה, אף אם הוחזרו לחבר הבורסה ניירות ערך זהים במלואם במועד סיום השאילה כאמור 

 להלן. 4.1בסעיף 
 

ייחשבו המניות החדשות הנובעות מהפיצול, בכמות המשולמת בגין ניירות הערך  –הוכרז על פיצול מניות  2.3
המושאלים, כחלק מניירות הערך המושאלים לכל דבר וענין האמור בכתב זה. חשבון הפקדון יחויב במניות 

 החדשות האמורות ביום ההקצאה )והחסר יגדל בהתאם( או בתום תקופת השאילה, לפי המוקדם.
 

יבואו המניות החדשות המתקבלות במיזוג, בכמות השווה לכמות המוחלפות במיזוג  –וג מניות הוכרז על מיז 2.4
בגין ניירות הערך המושאלים, במקום ניירות הערך המושאלים לכל דבר וענין האמור בכתב זה. חשבון הפקדון 

נה בהתאם( יחויב במניות החדשות האמורות במקום בניירות הערך המושאלים ביום ההקצאה )והחסר ישת
 או בתום תקופת השאילה, לפי המוקדם.

 ללקוח לא תהיה כל זכות הצבעה בגין ניירות הערך המושאלים. 2.5
 

 סיום תקופת השאילה .3
הלקוח מתחייב לרכוש ולהשיב לחבר הבורסה לכיסוי החסר בחשבון הפקדון ניירות ערך מסוג ובכמות זהה  3.1

לניירות הערך המושאלים לרבות מניות הטבה ומניות חדשות הנובעות מפיצול, או מניות חדשות המתקבלות 
"(, לא יאוחר ות ערך זהיםניירלעיל )להלן: " 3.4-ו 3.3,3.2 במיזוג, אם הוכרז על חלוקתן כאמור בסעיפים 

 ממועד סיום השאילה.
 

לעיל, בוצע פדיון או פדיון חלקי של ניירות הערך המושאלים במהלך תקופת השאילה,  4.1על אף האמור בסעיף  3.2
ישלם הלקוח לחבר הבורסה במועד הפדיון את מלוא תמורת הפדיון )ברוטו(. חשבון הפקדון יזוכה, במקביל, 

 ר נפדה כאמור.בחלק של הערך הנקוב אש
חל מועד סיום השאילה במהלך הפסקת מסחר בניירות הערך המושאלים, עקב פדיונם הצפוי, ישלם הלקוח 

 לחבר הבורסה במועד זה את מלוא תמורת הפדיון הצפוי )ברוטו(.
 

 לא הוחזרו לחברה ניירות ערך זהים עד למועד סיום השאילה: 3.3
 

הלקוח לכיסוי החסר, ניירות ערך זהים, בכל מועד, יהיה חבר הבורסה רשאי לרכוש על חשבון  3.3.1
בבורסה או מחוץ לבורסה בכל שער שייראה לו עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. אם מסיבה כלשהי, לדעת 
חבר הבורסה, לא ניתן היה לבצע הרכישה כולה במועד אחד, חבר הבורסה יהיה רשאי לפעול 

 "(.מועד ההשבהלן: "להשלמת הרכישה כאמור, עד לביצועה המלא בפועל )לה
 

למען הסר ספק, הלקוח נותן בזה הרשאה בלתי חוזרת לחבר הבורסה לרכוש בבורסה או מחוץ 
לבורסה ניירות ערך זהים, בכל שער שייראה לחבר הבורסה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, במידה ואלו 

זה על כל טענה לא הוחזרו על ידי הלקוח לחבר הבורסה עד למועד סיום השאילה, והלקוח מוותר ב
 או דרישה בקשר עם ביצוע הרכישה, לרבות מועד הרכישה ע"י חבר הבורסה והשער בה בוצעה.

 
ימים ממועד סיום השאילה  7לא ניתן היה, לדעת חבר הבורסה, לבצע הרכישה, במשך  3.3.2

או קודם לכן, אם לדעת חבר הבורסה לא ניתן יהיה עוד לבצע הרכישה, יהא חבר הבורסה 
המכירה ניירות הערך המושאלים )להלן:  ללקוח לכיסוי החסר אתרשאי למכור 

 120%(. בוצעה המכירה הכפויה ישלם הלקוח לחבר הבורסה במועד המכירה הכפויה
משווי ניירות הערך המושאלים לפי השער האחרון שבו נסחרו ניירות הערך בבורסה 

הרכישה באופן "(. ניתן היה, לדעת חבר הבורסה, לבצע התמורה המוסכמת)להלן: "
חלקי בלבד, יחולו הוראות סעיף קטן זה על חלק של הערך הנקוב שלא נרכש, וגובה 

 התשלום האמור יחושב באופן יחסי.
 

הוכרז על הענקת הטבות או על פיצול/מיזוג מניות, כך שהיום הקובע  3.3.3
חל בתקופה שממועד סיום השאילה ועד למועד ההשבה או עד למועד 

כך שבמקום מועד  4ענין, יחולו הוראות סעיף המכירה הכפויה, לפי ה
סיום השאילה יבוא: "מועד ההשבה", או "מועד המכירה הכפויה", 

 לפי הענין.
 

להלן,  7.1הלקוח ישלם לחבר הבורסה עמלת שאילה, כאמור בסעיף  3.3.4
על התקופה שבין מועד סיום השאילה לבין מועד ההשבה או מועד 

כפול, מזה הנקוב במסמך המכירה הכפויה, לפי הענין, בשיעור 
 ההתקשרות, כשהיא מחושבת ביחס לתקופה האמורה.

 

 בטוחות .4

הלקוח מתחייב להמציא לחבר הבורסה במעמד הגשת בקשת השאילה בטוחות לשביעות רצונו, לשם הבטחת  4.1
התחייבויותיו בגין כל עסקה עפ"י כתב זה, וכן להמציא בטוחות נוספות מדי פעם בפעם, בהתאם לשינויים 

 בשווי החסר, כפי שיצוין במסמך ההתקשרות או יוסכם אחרת בין הצדדים בכתב. 
 



לעיל, הלקוח  5.1לגרוע מהתחייבות הלקוח להמציא ולהשלים בטוחות מדי פעם בפעם כאמור בסעיף מבלי  4.2
מתחייב להמציא לחבר הבורסה בטוחות נוספות לשביעות רצונו, מדי פעם בפעם, מיד לפי דרישתו הראשונה 

ווי הבטוחות של חבר הבורסה, בכל מקרה בו יחול שינוי בשווי החסר )לרבות שער "קונים בלבד"( או בש
לפי שיקול דעתו של חבר הבורסה, או בכל מקרה בו  –בשיעור שיצוין במסמך ההתקשרות, אם יצוין, ואם לא 

חל שינוי במצבם הכספי המשפטי של הלקוח ו/או של ערב כלשהו או שצפוי איזה מהשינויים האמורים לדעת 
ר הבורסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ו/או חבר הבורסה ו/או נתגלה פגם באיזה מהבטוחות, הכל לפי החלטת חב

קיימת סיבה אחרת המחייבת את הלקוח, לדעת חבר הבורסה, בהמצאת בטוחות, השלמת בטוחות, הוספתן 
 או החלפתן, וזאת אף אם מלכתחילה לא נדרשו הלקוח להמציא כל בטוחות שהן.

 

בורסה ידרוש ממנו כתנאי להמשך ידוע ללקוח כי מדי יום עסקים עשוי לחול שינוי בסכום הבטוחות שחבר ה 4.3
 קיום ביצוע העסקה.

 

לא היו, לדעת חבר הבורסה, בכל עת, בטוחות בשיעור מספיק להבטחת קיום התחייבויות הלקוח כלפיו עפ"י  4.4
להלן. מבלי לגרוע  6כתב זה יהא חבר הבורסה רשאי להפסיק העסקה ו/או לנקוט בכל סעד כמתואר בסעיף 

צאו לחבר הבורסה בטוחות לשביעות רצונו טרם מכירת ניירות הערך המושאלים, מן האמור לעיל, אם לא הומ
חבר הבורסה יהיה רשאי לסרב לבצע המכירה, אף אם אישור העסקה, וזאת מבלי שיהא עליו להודיע על 

 הפסקתה.
 הפסקת העסקה .5

זה מהמקרים הפר הלקוח התחייבות כלשהי עפ"י כתב זה, עפ"י כל מסמך אחר שבחתימתו ו/או בהתקיים אי 5.1
המקנים לחבר הבורסה זכות להעמיד לפרעון מידי את חובות והתחייבויות הלקוח כלפיו עפ"י הסכם זה, 

מוקדם של  בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י דין או עפ"י איזה מסמך כאמור, להודיע על סיום מיידי או
ידי את כל התחייבויות הלקוח כלפיו "(, להעמיד לפרעון מהפסקת העסקההעסקה, לפי שיקול דעתו )להלן: "

 ולממש הבטוחות שניתנו לו, כולן או חלקן, בכל דרך שתראה לו.
 

לעיל, בהתקיים איזה מהארועים המפורטים להלן, יהיה חבר הבורסה  6.1מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  5.2
קטיבי, כך שמועד הפסקת רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו להפסיק העסקה בכל עת, לרבות באופן רטרוא

 העסקה יחול ביום העסקים האחרון שלפני התרחשות אותו ארוע.
 ואלה הארועים:

 הלקוח קיבל החלטה על פירוק מרצון. 5.2.1
 

הוצא בענין הלקוח צו כינוס, צו פשיטת רגל, צו הקפאת הליכים, או כל צו אחר שיש לו עפ"י דין  5.2.2
 השפעה דומה לאיזה מהצווים הנ"ל, קבוע או זמני.

 

 לעיל. 6.2.2הוגשה בענין הלקוח בקשה לקבלת צו כאמור בסעיף קטן  5.2.3
 

יחולו גם על סיום השאילה, לפני המועד הנקוב במסמך ההתקשרות, בגין הפסקת העסקה ע"י  4הוראות סעיף  5.3
 המועד הנקוב בהודעת חבר הבורסה. –חבר הבורסה כאמור בסעיף זה, ולענין זה יהא "מועד סיום השאילה"" 

 

לעיל, חבר הבורסה אם הוא המשאיל יהיה רשאי למכור ללקוח לכיסוי  6.2במקרה של הפסקת עסקה עפ"י סעיף 
החסר, נכון למועד הפסקת העסקה, את ניירות הערך המושאלים כנגד חיובם בתמורה המוסכמת, אף אם ניתן 

 .4.3.1לבצע הרכישה כאמור בסעיף 

 
 הוראות כלליות .6

 עמלות והוצאות 6.1
הלקוח ישלם לחבר הבורסה עמלת שאילה בגין תקופת השאילה, עמלות בגין מכירת ניירות הערך המושאלים 

כמקובל  –ורכישה של ניירות ערך זהים בשיעורים ובמועדים הנקובים במסמך ההתקשרות, ואם לא נקוב 
כה בעסקות נשוא אצל חבר הבורסה, וכן כל עמלה אחרת כמקובל אצל חבר הבורסה בגין פעולה כלשהי הכרו

 כתב זה. 
 

כמו כן, ישלם הלקוח לחבר הבורסה עמלות והוצאות בגין פעולות שחבר הבורסה ינקוט מיזמתו, עפ"י איזה 
לעיל(  4.3מהסעדים המוקנים לו בכתב זה )לרבות רכישת ניירות ערך זהים על חשבון הלקוח כאמור בסעיף 

 או עפ"י כל דין.
 

ובת הלקוח לשלם לחבר הבורסה יתר העמלות כמקובל אצל חבר הבורסה בגין אין באמור לעיל, כדי לגרוע מח
 ניהול החשבון ושמירת ניירות ערך.

 
למען הסר ספק, מובהר, כי עמלות ששולמו לחבר הבורסה עפ"י כתב זה, לא יוחזרו ללקוח בשום מקרה, אף 

 לעיל. 7.5אם הופסקה העסקה מסיבה כלשהי או שחבר הבורסה סירב לבצע המכירה בחסר כאמור בסעיף 
 

 סיכונים מביצוע העסקות 6.2
הינה עסקה בעלת סיכון מיוחד, ואינה הלקוח מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע להם שהעסקה נשוא כתב זה 

מתאימה לכל אחד. לפני ביצוע כל עסקה על הלקוח לוודא שהעסקה מתאימה למטרותיו, בין היתר, בהתחשב 
 במצבו הכספי.

 



ידוע ללקוח, כי הוא עלול להפסיד סכום ניכר בעסקה, וזאת נוכח השינויים הבלתי צפויים בשערי המניות, 
שאלים יעלה, הסכום אותו ייאלץ לשלם לשם רכישת ניירות הערך עשוי להיות גבוה ואם ערך ניירות הערך המו

באופן משמעותי מתמורת המכירה שקיבל, בגין מכירתם בחסר. לא ניתן לחשב מראש את סכומי ההתחייבות 
שנטל על עצמו בעסקה כלשהי, וכי סכומים אלו עשויים להיות גבוהים בהרבה ממה שהעריך בעת ביצוע 

 העסקה.
 

הלקוח מצהיר, כי ביכולתו להעריך את מהות העסקה, כי כל עסקה תבוצע עפ"י שיקול דעתו העצמאי או עפ"י 
יעוץ שיקבל, כפי שימצא לנכון, וכי לא יסתמך על יעוץ או המלצה מטעם חבר הבורסה. מובהר בזה, כי מתן 

 .מידע או הסברים על תנאי העסקה לא ייחשבו כיעוץ או המלצה לביצוע העסקה
 

הלקוח מאשר כי כל עסקה עפ"י כתב זה תבוצע באחריותו הבלעדית, והוא מקבל על עצמו את כל תנאי העסקה 
 והסיכונים הנובעים ממנה.

 
תאגידים הנשלטים על ידי החברה האם  -ידוע ללקוח כי חבר הבורסה, במישרין וכן תאגידים קשורים אליו 

, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ובהשקעה עוסקים בניהול קרנות נאמנות -של חבר הבורסה 
 בניירות ערך, וכי עשוי להיות בכך ניגוד עניינים אפשרי בין עניינו של חבר הבורסה לעניינו של הלקוח. 

 
 מסים, היטלים ותשלומי חובה 6.3

כל המידע  הלקוח מאשר, כי ידוע לו, כי לעסקות נשוא כתב זה עשויות להיות השלכות מס מיוחדות, וכי קבל
בקשר לכך, באמצעות ייעוץ מקצועי עצמאי, כפי שמצא לנכון, וישא בכל התוצאות והשלכות המס הקשורות 

 בעסקות נשוא כתב זה.
 

במקרה ותחול על מי מהצדדים על פי דין חובת ניכוי במקור של כל מס או היטל בגין זיכוי בעסקה כלשהי, 
 יבוצע התשלום לאחר ניכוי המס כאמור.

מתחייב לשלם לחבר הבורסה כל סכום שיידרש על ידי חבר הבורסה לתשלום כל היטל, מס ואגרה  הלקוח
שהחברה חויבה או תחויב בתשלומם )למעט מס המוטל על חבר הבורסה בגין הכנסותיו( ו/או שהלקוח חויב 

 ו/או יחויב בתשלומם בגין העסקות, נשוא כתב זה.
 

 חיוב החשבון 6.4
יב את החשבון הכספי בכל סכום שהלקוח יהיה חייב בתשלומו עפ"י הוראות חבר הבורסה יהיה רשאי לחי

בכל סכום  –אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  –כתב זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח על כך, לרבות 
לעיל, בין אם  7.1שחבר הבורסה ישלם בגין רכישת ניירות ערך זהים, ובכל העמלות וההוצאות כאמור בסעיף 

תו חשבון יהיה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי, ובין אם יהפוך דביטורי כתוצאה מהחיוב. הלקוח מתחייב או
 לפרוע לחבר הבורסה כל סכום שיחויב בחשבונו כאמור בכתב זה.

 
הלקוח מצהיר, כי ידוע לו כי כל סכום שיחויב בחשבונו כאמור בהעדר יתרת זכות ו/או זכות למשיכת יתר 

אשראי המאושר לו בגובה סכום החיוב ולא ישולם על ידו במועד הנקוב לפרעונו, ישא ריבית  במסגרת גבול
חריגה בשעור הגובה ביותר שיהיה נהוג אצל חבר הבורסה באותה עת על יתרות חובה שלא סולקו לחבר 

 הבורסה במועד.
 

 איסור העברה ושעבוד 6.5
כלפי חבר הבורסה, כולן או מקצתן, לאחרים ללא  הלקוח לא יהיה רשאי להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו

קבלת הסכמת חבר הבורסה לכך מראש ובכתב. חבר הבורסה רשאי לפי שקול דעתו המוחלט והבלעדי, וללא 
 כל הנמקה, לסרב לבקשת לקוח להעביר ולהמחות את זכויותיו ו/או כל חלק מהם.

 
 שינוי תנאי העסקות 6.6
 

שנות את תנאי כתב זה, ע"י מתן הודעה על כך ללקוח, לגבי חבר הבורסה יהיה רשאי מפעם לפעם, ל 6.6.1
 עסקות שאילה שיבוצעו לאחר מתן הודעה.

 
 –הלקוח לא יהיה רשאי לשנות את תנאי כתב זה או את התנאים שבמסמך ההתקשרות, )לרבות  6.6.2

 קיצור תקופת השאילה( ללא קבלת הסכמת חבר הבורסה לכך מראש ובכתב.
 

 תחולת הסכמים נוספים 6.7
ות התנאים הכלליים לניהול חשבון והוראות כל מסמך אחר עליו חתם ויחתום הלקוח אצל חבר הבורסה הורא

 יחולו, לפי הענין על כל עסקה עפ"י כתב זה, ובלבד שבמקרה של סתירה, תהיינה הוראות כתב זה עדיפות.
 

המוקנים לחברה עפ"י כתב מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל יצוין בזה במופרש, כי אין בזכויות ובסעדים 
זה, כדי לגרוע מזכויות ומסעדים אחרים שהוקנו לחבר הבורסה עפ"י כל מסמך אחר בחתימת הלקוחות ועפ"י 

 כל דין.
 
 
 

   חתימת הלקוח      חתימה מיטב דש טרייד                                                   
 
 

                   ____________________                                                       _____________________ 


