מספר חשבון ______________
במיטב דש טרייד בע"מ (לשימוש פנימי):
תאריך _________________

תנאים לפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנסחרים בבורסות ובזירות מסחר בחו"ל
באמצעות מערכת המסחר האינטרנטית גלובל טרייד
(נלווה לאוגדן פתיחת חשבון ללקוח עצמאי)
 .1כללי
תיאור הפעילות המובא להלן ,התנאים המפורטים במסמך זה והנספחים הנלווים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי פתיחת החשבון
עליהם חתם הלקוח המבקש לבצע פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנסחרים בבורסות ובזירות מסחר בחו"ל באמצעות מערכת
המסחר האינטרנטית גלובל טרייד.
במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי פתיחת החשבון לבין מסמך זה בכל הקשור בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנסחרים
בבורסות ובזירות מסחר בחו"ל ,יגברו הוראות מסמך זה.
קיימים סיכונים שונים במסחר בניירות ערך ובנכסים פיננסים הנסחרים בבורסות וזירות מסחר בחו"ל  ,חלקם יפורטו במסמך זה וחלקם
לא ניתן לתאר בפירוט במסמך זה .באופן כללי ,פעילות בניירות ערך ,אופציות ,חוזים עתידיים ועסקאות מטבע זרים ,כרוכה בחשיפה
לשילוב גורמי הסיכון הבאים :סיכון שוק ,סיכון אשראי ,סיכון התחשבנות ,סיכון נזילות ,סיכון תפעולי וסיכון משפטי .כך למשל ,ייתכן
ויהיו הפרעות שוק ניכרות הנובעות מאירועים כלכליים או פוליטיים או אירועים בלתי צפויים אחרים ,בארץ או בחו"ל ,אשר צפויים
להשפיע על ניירות הערך ,מחירי הנכסים הפיננסיים בצורה קיצונית .בנוסף לסוגי הסיכון הללו ,ייתכן ויהיו גורמים אחרים ,כגון סוגיות
טיפול חשבונאי ומיסוי ,שעל לקוח להתחשב בהם.
 .2אחריות לפעולות המסחר של לקוח :הלקוח מבין ומאשר שמיטב דש טרייד בע"מ ("מיטב דש") אינו יכול לדעת ,האם אדם שאינו
הלקוח עושה שימוש בשם המשתמש ובסיסמה של הלקוח .מובהר בזאת אלא אם צוין אחרת או מוסכם במפורש ובכתב על-ידי מיטב דש
 ,הלקוח לא יתיר לכל אדם אחר להיות בעל גישה לחשבון הלקוח לכל מטרה .הלקוח יהא האחראי הבלעדי לסודיות ולשימוש בכל פקודות
לקוח אשר מוכנסות עם שם המשתמש והסיסמה של הלקוח .הלקוח ידווח אודות כל אובדן או גניבה של שם המשתמש והסיסמה של
הלקוח ,או כל גישה בלתי-מורשית לחשבון הלקוח ,באופן מיידי לחדר המסחר של מיטב דש  .עם זאת ,יובהר כי גם במקרה של דיווח
כאמור הלקוח ייוותר אחראי בגין כל הפקודות שהוכנסו למערכת המסחר בשם המשתמש ובסיסמה של הלקוח.
 .3אישורים:
א .מיטב דש רשאי לבחור לאשר את הביצוע או הביטול של חל ק או כל הוראת לקוח באמצעות שידור אישור אלקטרוני ללקוח באמצעות
דוא"ל או באמצעות מערכת מיטב דש ( ) G.Tאו לשם מטרות אבטחה ,באמצעות הצבת המידע באתר של מיטב דש ,בליווי הודעה שתישלח
ללקוח להיכנס לאתר ולקבל את המידע .הלקוח מסכים לקבל אישורי מסחר אלקטרוניים במקום אישורים מודפסים .
ב .באחריות הלקוח לבצע מעקב אחר כל פקודה פתוחה עד שמיטב דש י אשר ביצוע או ביטול של הפקודה ללקוח .האישורים שינתנו על
ידי מיטב דש יכול ויהיו כפופים לדחיות .הלקוח מבין שדיווחים ואישורים של ביצועי או ביטולי פקודות יכול ויהיו מוטעים מסיבות
ש ונות ,לרבות וללא הגבלה ,ביטולים או התאמות הנדרשות על ידי בורסה כלשהי .האישורים הנזכרים לעיל כפופים גם לשינוי על-ידי
מיטב דש  ,ובמקרה של שינוי הלקוח יהא כבול לביצוע הפקודה בפועל ,כל עוד הינה תואמת את פקודת הלקוח .במקרה בו מיטב דש
מאשר ביצוע או ביטול בטעו ת ,והלקוח ,באופן בלתי סביר ,משתהה בדיווח על טעות כאמור ,מיטב דש שומר על הזכות לדרוש מהלקוח
לקבל את העסקה ,או להסיר את העסקה מחשבון הלקוח ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של מיטב דש .
ג .הלקוח מתחייב להודיע למיטב דש באופן מיידי באמצעות הטלפון בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 )1הלקוח אינו מקבל אישור מדויק אודות ביצוע או ביטול הפקודה;
 )2הלקוח מקבל אישור שאינו תואם את פקודת הלקוח;
 )3הלקוח מקבל אישור על ביצוע או ביטול פקודה שהלקוח לא ביצע;
 )4הלקוח מקבל דוח חשבון ,אישור או מידע אחר המשקף פקודות ,מסחר ,יתרות חשבון ,ניירות ערך או פוזיציות עתידיות ,כספים ,אשראי
או פירוט עסקאות ,שאינם מדויקים.
ד .הלקוח מבין ומסכים כי מיטב דש רשאי לבצע פעולות התאמה בחשבון הלקוח על-מנת לתקן כל טעות .הלקוח מסכים להשיב מיידית
למיטב דש נכסים או כספים שזוכו בחשבון הלקוח ואשר הלקוח אינו זכאי להם.
 .4אשראי ובטחונות:
ההוראות הבאות חלות רק על חשבונות בהן קיימת מסגרת אשראי מאושרת.
א .הסיכון שבמסחר עם אשראי והעמדת בטחונות :הלקוח מבין ,כי מסחר הכרוך בלקיחת אשראי והעמדת בטחונות כרוך בדרגה גבוהה
של סיכון ,ועשוי להביא לאובדן כספים הגדול מהסכום שהלקוח הפקיד בחשבון הלקוח.
ב .דרישת בטחונות :עסקאות הדורשות לביצוען העמדת בטחונות מתאימים ו/או מסגרות אשראי ,כפופות ,בכל עת ,לדרישות האשראי
והביטחונות שיש לקיים על פי קביעת הרשויות המסדירות את המסחר בבורסה ובזירות המסחר בחו"ל או לפי דרישת מיטב דש  ,לפי הגבוה
מבין כולם ("דרישת הביטחונות")  .הלקוח יערוך מעקב אחר חשבונו כך שבכל עת החשבון יכלול יתרה כספית ו/או יתרת ניירות ערך
ונכסים פיננסיים מספקת כדי לקיים את דרישת הביטחונות הרלבנטיות .מיטב דש רשאי לשנות את דרישת הביטחונות עבור כל לקוח
בהתאם לפוזיציות פתוחות וחדשות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של מיטב דש  .הביטחונות הנדרשים על-ידי מיטב דש עשויים לעלות
על הביטחונות הנדרשים על-ידי כל בורסה או חברה סולקת כלשהי .מיטב דש רשאי לדחות כל הוראת לקוח אם ללקוח אין יתרה כספית או
יתרת ניירות ערך ונכסים פיננסיים מספקת כדי לקיים את דרישת הביטחונות ,ורשאי לדחות את הטיפול בכל פקודה בעודו קובע את
סטאטוס הביטחונות הנכון של חשבון הלקוח .הלקוח יחזיק בכל עת בחשבונו ,ללא הודעה או דרישה ממיטב דש  ,יתרה כספית או יתרת
ניירות ערך ונכסים פיננסיים מספקת ,על-מנת לקיים באופן מתמשך את דרישת הביטחונות.
ג .העדר חובה לעדכן לקוח בדרישת הביטחונות :למיטב דש אין חובה להודיע ללקוח אודות אי עמידתו בדרישת הביטחונות בטרם מימוש
זכויותיו וסעדיו לפי הסכם זה .הלקוח מבין והוא מסכים לכך שמיטב דש רשאי לסגור פוזיציות פתוחות בחשבון הלקוח על מנת לעמוד
בדרישת הביטחונות וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח.
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ד .סילוק פוזיציות וקיזוז עסקאות:
 )1במקרה בו יתרת חשבון הלקוח מאופסת או שהיתרה הינה שלילית או שאין די ביתרה כדי לקיים את דרישת הבטחונות ,מיטב דש יהא
זכאי ואולם אינו חייב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לסלק את הפוזיציות הפתוחות הקיימות בחשבון ,כולן או חלקן ,בכל אחד מחשבונות
הלקוח במיטב דש  ,בין אם מוחזקים על ידו בלבד ובין אם ביחד עם אחרים (לרבות באמצעות הכנסת עסקאות מתקזזות) .מיטב דש יהא
זכאי לפעול כך בכל עת ובאופן שימצא לנכון ,ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח .הלקוח מתחייב לכסות כל יתרה שלילית שתיוצר בחשבונות
מהאמור לעיל והלקוח מוותר בזאת מפורשות על זכות לקבלת הודעה או דרישה מוקדמת ממיטב דש  .מיטב דש לא יהא אחראי כלפי
הלקוח בגין הפסדים או נזקים שיגרמו ללקוח כתוצאה מסילוק פוזיציות כאמור לעיל וכן לא יהא אחראי לנזק שייגרם ללקוח מהקמת
פוזיציות חדשות בעלויות גבוהות יותר.
 )2הלקוח מתחייב לשפות את מיטב דש מפני מלוא הנזקים הנובעים ממעשה או מחדל ,עלויות ,הוצאות ,אגרות (לרבות ,ללא הגבלה ,שכר
טרחה לעורך דין) ,קנסות ,הפסדים ,תביעות או חבויות הקשורות לכל עסקה כאמור המבוצעת על-ידי מיטב דש  .הלקוח יהא האחראי
הבלעדי לכל ההפסדים התוצאתיים על פוזיציות הלקוח ,על אף השיהוי או ההימנעות של מיטב דש מסילוק פוזיציות כאמור .אם מיטב דש
יבצע פקודה שעבורה לא יהיו ללקוח די כספים בחשבונו ,למיטב דש תהא הזכות ,ללא הודעה ללקוח ,לסלק את העסקה ,והלקוח יהא
האח ראי הבלעדי בגין כל הפסד כתוצאה מסילוק כאמור ,לרבות כל עלויות ,ולא יהא זכאי לכל רווח הנובע מסילוק כאמור.
 )3אם מערכת מיטב דש לא תסגור פוזיציות פתוחות ,מכל סיבה ,ומיטב דש ידרוש תוספת בטחונות ,על הלקוח להיענות לדרישה באופן
מיידי באמצעות הפקדת כספים מיידית בחשבון הלקוח על-מנת לשלם ,במלואה ,פוזיציה אשר לגביה לא מתקיימת דרישת בטחונות
מתאימה .על אף דרישת הביטחונות כאמור ,מיטב דש  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,רשאי לסלק פוזיציות של הלקוח בכל עת.
 )4למיטב דש תהא גם הזכות לסלק את הפוזיציות הפתוחות של הלקוח ,כולן או חלקן ,לל א הודעה מוקדמת ללקוח ,באותו אופן כאמור
לעיל( :א) אם יתגלעו חילוקי דעות באשר לעסקה של הלקוח (ב) עם הימנעותו של הלקוח מקיום התחייבויותיו כלפי מיטב דש בזמן( ,ג) עם
חדלות הפירעון של הלקוח או הגשת בקשת פשיטת רגל או הגנה מפני נושים( ,ד) עם מינוי כונס נכסים ,או (ה) בכל עת בה מיטב דש יראה
לנכון כי סילוק הנו חיוני או רצוי לשם הגנה על מיטב דש .
 .5אירוע הפרה" :אירוע הפרה" לפי הסכם זה ,יתרחש באופן אוטומטי ,ללא הודעה ממיטב דש  ,אם( :א) הלקוח יפר כל הסכם עם מיטב
דש (לרבות הסכמת הלקוח להעמיד בטחונות) (ב) מיטב דש  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,יקבע כי יש לו בסיס מספק לחוסר ביטחון בנוגע
לביצוע מצד הלקוח של כל חובה כלפי כל אדם ,ומיד לאחר דרישה ,הלקוח לא יספק למיטב דש הוכחה מספקת לביצוע החובה ,לשביעות
רצונו של מיטב דש ; (ג) כאשר הליכים נפתחים על-ידי או כנגד הלקוח לפי כל דיני פשיטת רגל ,חדלות פירעון ,תרופה לנושים או דין דומה;
(ד) הלקוח יבצע המחאה לטובת נושים; (ה) כונס נכסים ,נאמן ,שומר נכסים ,מפרק או בעל תפקיד אחר ימונה ללקוח או לכל רכוש של
הלקוח; (ו) כל אחד ממצגי הלקוח כלפי מיטב דש  ,שנעשו בכל עת ובכל מקום ,הנם שקריים או מטעים בעת עשייתם או נהיים שקריים
לאחר מכן; (ז) הלקוח נפטר או מאבד את כשירותו המשפטית; (ח) הלקוח או כל ארגון שבו הלקוח חבר ,משעה או מאיים להשעות את
העסקה במהלך העסקים הרגיל; (ט) נפתח כל הליך בקשר לכל רכוש של הלקוח או כל ארגון כאמור; או (י) למיטב דש יש סיבה להאמין ,כי
כל אחד מהאירועים האמורים לעיל ייתכן ויתרחש בקרוב.
 .6סיום בקרות אירוע הפרה :עם קרות אחת העילות המנויות בסעיף  5לעיל ,יהא מיטב דש זכאי ואולם לא חייב ,לסגור את הפוזיציות
הפתוחות של הלקוח ,כולן או חלקן ,ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח .סגירת הפוזיציות תתיי חס הן לחשבונות הלקוח לבדו והן לחשבונות
משותפים ללקוח ולאחרים ,והכל כפי שימצא מיטב דש לנכון .ידוע ללקוח והוא מסכים לכך  ,כי בנוסף לכל זכויות או תרופות אחרות
הקיימות על פי דין למיטב דש  ,כל הנכסים הקיימים בחשבונות הלקוח במיטב דש ממושכנים בזאת למיטב דש להבטחת ביצוע
התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה .הלקוח ישפה את מיטב דש בגין נזקים הנובעים ממעשה או מחדל ,עלויות ,הוצאות ,אגרות (לרבות
שכר טרחה לעורך דין) ,קנסות ,הפסדים ,תביעות או חבויות ,אשר מיטב דש יספוג בקשר ל( :א) מימוש הסעדים העומדים לו על פי דין( ,ב)
הטיפול בהליכי המשכון ומימושו וכן (ג) קיום כל התחייבויות מיטב דש אשר יחדל מלבצעם כתוצאה מאירוע ההפרה.
 .7אופציות על מניות :לקוחות המורשים על-ידי מיטב דש לסחור באופציות על מניות ,כפופים לנספח " ,3סיכונים שבמסחר באופציות על
מניות ותנאים למסחר באופציות על מניות" ,ונספח " , 5מידע חשוב אודות כללי חליפין באופציות בארה"ב" .הלקוח מצהיר ,כי קרא והבין
את המידע הכלול בנספחים  3ו.5-
 .8אופציות על מדדי מניות :הלקוח מבין שאופציות על מדדי מניות מסולקות במזומן ,והלקוח מכיר בכך ,שייתכן ויהיו שינויים בדיווח
אודות ערך חישוב המימוש של אופציות על מדדי מניות .לקוחות אשר כותבים אופציות על מדדי מניות מודעים לכך  ,כי כאשר מחויב
במימוש  ,אין עוד בידי הלקוח לבצע עסקת סגירה באותה אופציה ,בין אם הלקוח קיבל הודעה אודות ההקצאה ובין אם לאו ,ועליו לשלם
את מחיר האופציה במזומן.
 .9אופציות על סחורות  :COMMODITYהלקוח מכיר בכך ומסכים ,כי חוזי אופציה על סחורות לא ניתנים למימוש ,ויש לסוגרם על-ידי
אופסט .למעט באופציות בנכסים פיננסיים שמחושבנות במזומן ,אם הלקוח לא ביצע אופסט לפוזיציות בחוזי אופציה בנכסים פיננסיים,
לפחות שעה אחת ( )1לפני המועד שנקבע על-ידי בורסה להתחשבנות סופית ,מיטב דש מורשה לעשות כן ,או למכור כל פוזיציה שאליה
מומרת פוזיציי ת האופציה עם הפקיעה ,או לסלק באופן אחר את הפוזיציות שנובעות מכך ,ולזכות או לחייב את חשבון הלקוח בהתאם.
הלקוח ישלם למיטב דש עבור כל העלויות וההוצאות הקשורות לאותם סילוקים ,וישפה את מיטב דש מפני כל נזק בגין כל מעשים שננקטו,
או שלא ננקטו ,בקשר לכך.
 .10תאריך יעד לסגירה עבור חוזים עתידיים שלא מסולקים במזומן :א .לחוזים עתידיים שאינם מסולקים במזומן ,אלא מסולקים
באמצעות מסירה פיזית של נכס הבסיס (לרבות אותם ח וזי מטבע חוץ שדורשים מסירה בפועל של המטבע הפיזי ,ושאינם כלולים ברשימת
המטבעות ברי-המסירה של מיטב דש ) ,לקוחות אינם רשאים לבצע או לקבל מסירה של הנכס הפיננסי שבבסיס .עבור פוזיציות לונג שאינן
מחושבנות במזומן ,הלקוח מסכים לגלגל קדימה או לסגור את הפוזיציה באמצעות אופסט ,שלושה ( )3ימי עסקים לפני יום ההודעה הראשון
שנקבע לחליפין ("תאריך יעד לסגירה" פוזיצית הלונג ) .עבור פוזיציות שורט שאינן מחושבנות במזומן ,הלקוח מסכים לגלגל קדימה או
לסגור את הפוזיציה באמצעות אופסט ,שלושה ( )3ימי עסקים לפני יום המסחר האחרון שנקבע לחליפין ("תאריך יעד לסגירה" פוזיצית
השורט) .באחריות הלקוח להיות מודע לתאריכי היעד לסגירה .אם הלקוח לא יסגור כל פוזיציה בחוזה עתידי שאינו מחושבן במזומן עד
לתאריך היעד לסגירה ,למיטב דש תהא הזכות לסלק את פוזיציית הלקוח בחוזה הפוקע .אם הלקוח לא יסגור פוזיציית חוזים עתידיים,
ומיטב דש לא י וכל לסגור את הפוזיציה טרם פקיעת החוזה ,אזי הלקוח יחוב בגין כל וכלל העלויות של מסירה וסילוק של פוזיציית המטבע
הפיזי התוצאתית.
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ב .רוב חוזי מטבע החוץ דורשים מסירה בפועל של המטבע הפיזי .מיטב דש יבצע או יקבל רק מסירה של חוזי המטבע שמפורטים ברשימת
המטבעות ברי-המסירה של מיטב דש  .מדובר בתהליך אוטומטי ,ועל לקוחות לסגור את הפוזיציות שלהם לפני מועד ההתחשבנות ,אם אין
ברצונם לבצע או לקבל מסירה .רשימת המטבעות ברי מסירה נמצאים באתר המסחר של גלובל טרייד .
 .11הכרה בסיכונים :הלקוח מכיר ב כך ,כי מסחר בניירות ערך ,אופציות וחוזים עתידיים הינו פעולה ספקולטיבית ביותר ,הכרוכה במידה
גבוהה של סיכון ,אשר נובע מהשימוש במינוף ושווקים בעלי תנודות תכופות .הלקוח מבין גם ,שמסחר בניירות ערך ,אופציות וחוזים
עתידיים מסוימים עשוי להסתיים או לפקוע בימי מסחר מ סוימים ,וכי כאשר ניירות ערך ,אופציות וחוזים עתידיים נסחרים בשווקים
בחו"ל שאינם ממוקמים בישראל ,ימי ושעות מסחר ייתכן ולא יתאמו את ימי ושעות המסחר המקומיים .הלקוח מבין גם ,שהגורמים
הללו עשויים להביא להפסד פיננסי ללקוח .הלקוח מצהיר ,כי הלקוח מוכן ויכול לקבל על עצמו את הסיכונים הללו וכל האחרים שבמסחר
בניירות ערך ,אופציות וחוזים עתידיים .באחריות הלקוח להכיר את הזכויות ,התנאים וכללי המסחר של כל ניירות ערך או אופציות
בחשבונו ,לרבות וללא הגבלה ,פעולות תאגידיות (לרבות האפשרות שנייר ערך כפוף למכרז או הצעת חליפין ,ארגון מחדש ,פיצול מניות או
פיצול מניות הפוך); וכי למיטב דש אין כל חובה להודיע ללקוח אודות מועדי ישיבות או לנקוט בכל פעולה אחרת.
 .12סיכוני ברוקר זר  :הלקוח מכיר בכך כי מסחר בניירות ערך זרים באמצעות מערכת ברוקראז זרה כרוכה בסיכון אשראי של חברת
הברוקראז .ק רי ,במידה וחברת הברוקראז הזרה תהא חדלת פירעון ,מכל סיבה שהיא ,צפוי הדבר לגרום למיטב דש להימנע מקיום
התחייבויותיו כלפי הלקוח ,והלקוח עלול להפסיד את ניירות הערך הזרים שהוחזקו באמצעות הברוקר הזר (ותמורתם) .הלקוח מצהיר כי
הוא מבין ומוכן לקבל על עצמו סיכון זה .הלקוח מצהיר ומתחייב כי במקרה של חדלות פרעון של חברת הברוקראז הזרה ,לא יפרע ולא
יבקש להיפרע ממיטב דש ".
.13סיכוני מערכות :מתקנים ומערכות אלקטרוניים או מבוססי מחשבים ,כגון אלה שבשימוש מיטב דש ו/או מי מטעמו ו/או סוכנים שלו,
פגיעים באופן אינהרנטי להפרעה או כשל ,וייתכן ולא יהיו זמינים ללקוח מעת לעת .היכולת של הלקוח לבצע דרישות או להשיב הפסדים,
תיתכן ותהא כפופה למגבלות על חבות שמוטלות על-ידי הסכם זה ,ספק המערכת ,השוק ,בית הסליקה ו/או פירמות חברות .הלקוח מכיר
בכך ,כפי הנדרש או הראוי בהתאם לתנאי הסכם זה ,מיטב דש רשאי לממש את זכותו לסלק כלל או כל חלק מהפוזיציות של הלקוח ,ללא
הודעה מוקדמת ,או אם מיטב דש לא יוכל ליצור קשר עם הלקוח עקב אי-זמינות הלקוח או בעקבות כשל בתקשורת אלקטרונית.
.14הסיכונים שבמסחר לאחר תום המסחר :הלקוח מכיר בכך ,שישנם מאפיינים מיוחדים וסיכונים ייחודיים הקשורים למסחר בניירות
ערך ,אופציות וחוזים עתידיים בזמנים שהינם מחוץ לשעות המסחר הרגילות בבורסות שבהן אותם מוצרים נסחרים ("מסחר לאחר תום
המסחר") .אותם סיכונים כוללים ,ללא הגבלה ,הסיכון שבנזילות נמוכה יותר ,הסיכון של תנודתיות גבוהה יותר ,הסיכון שבמחירים
משתנים ,הסיכון הנובע משווקים בלתי קשורים ,הסיכון שבהודעות חדשותיות המשפיעות על מחירים ,והסיכון שבפריסות רחבות יותר.
נספח " , 4הצהרת גילוי בדבר הסיכון שבמסחר לאחר תום המסחר" ,פורס את הסיכונים הללו בפירוט נוסף ,והלקוח מצהיר כי קרא ומבין
את המידע הכלול בנספח .4
 .15ציטוטי מחיר ,מידע שוק ,מחקר וקישורי אינטרנט :א .ציטוטי מחיר ,מידע שוק ,חדשות ,מחקר וכל מידע אחר הנגיש באמצעות אתר
האינטרנט של מיטב דש או שירותים או מתקנים אחרים של מיטב דש ("מידע") ,ייתכן ויוכן על-ידי בורסות או ספקי מידע ("ספקים")
שהינם עצמאיים ונפרדים ממיטב דש ומהגופים הקשורים למיטב דש  .אף מידע לא מהווה המלצה מצד מיטב דש או שידול לכל הצעה
לרכוש או למכור כל ניירות ערך ,אופציות ,חוזים עתידיים או מוצרי השקעה אחרים .מיטב דש והספקים אינם ערבים לדיוק ,עדכניות או
שלמות המידע ,ועל הלקוח לנה ל מחקר וניתוח נוספים או להתייעץ עם יועץ השקעות לפני ביצוע החלטות בדבר השקעות .הסתמכות על
ציטוטים ,נתונים או מידע אחר הינה על אחריותו הבלעדית של הלקוח .באף מקרה ,מיטב דש או הספקים לא יחובו בגין נזקים
תוצאתיים ,אינצידנטליים ,מיוחדים או עקיפים הנובעים משימוש במידע .אין כל ערבות מכל סוג ,מפורשת או מרומזת ,בנוגע למידע,
לרבות ערבות לעניין סחירות ,ערבות לכושר לשימוש מסוים ,או ערבות לאי-הפרה.
ב .המידע הינו הרכוש של מיטב דש  ,הספקים או נותני הרישיונות שלהם ,והינו מוגן על-ידי דיני זכויות היוצרים הרלבנטיים .הלקוח מסכים
ומתחייב שלא לשכפל ,להעביר מחדש ,להפיץ ,למכור ,לחלק ,לפרסם ,לשדר ,למחזר או לנצל באופן מסחרי את המידע בכל אופן ,ללא
אישור מפורש מראש ובכתב ממיטב דש או מהספקים .מיטב דש שומר על הזכות לא לאשר ללקוח גישה למידע המצוי בבעלותו .קישורים
לאתרים חיצוניים מסופקים אך ורק לנוחיות הלקוחות והמבקרים באתר ,ואינם מהווים המלצה על-ידי מיטב דש או שידול לכל הצעה
לרכוש או למכור כל ניירות ערך ,אופציות ,חוזים עתידיים או מוצרי השקעה אחרים .קישורים כאמור מובילים לאתרים של צדדים
שלישיים שהינם עצמאיים ממיטב דש  ,ומיטב דש לא ערב או מבטיח את הדיוק ,העדכניות או השלמות של כל מידע המסופק באתרים
כאמור.
 .16הגבלת חבות :הלקוח מקבל את מערכת מיטב דש כפי שהיא (" ,)"as isוללא ערבויות ,מפורשות או מרומזות ,לרבות וללא הגבלה,
הערבויות המרומזות לסחירות או כושר ל שימוש ,מטרה או יישום מסוימים; עדכניות; העדר הפרעה; או כל ערבויות מרומזות הנובעות
משימוש במסחר ,מהלך המסחר או מהלך הביצוע .באף נסיבות ,מיטב דש לא יחוב בגין כל הפסד או נזק עונשי ,עקיף ,אינצידנטלי,
מיוחד או תוצאתי ,לרבות אובדן עסקים ,רווחים או מוניטין .מיטב דש לא י חוב כלפי הלקוח בגין עיכובים או הפרעות שירות או תשדורות,
או כשלים בביצוע של מערכת מיטב דש  ,ללא קשר לגורם ,לרבות וללא הגבלה ,אלה הנגרמים על-ידי כשל בחומרה או בתוכנה; פעולה
על-ידי הממשלה ,בורסה או גוף רגולטורי אחר; כוח עליון; מלחמה ,טרור או פעולות מכוונות על-ידי מיטב דש  .הלקוח מכיר בכך,
שייתכן ויהיו עיכובים או הפרעות בשימוש במערכת מיטב דש  ,לרבות ,למשל ,אלה הנגרמים באופן מכוון על-ידי מיטב דש למטרות
טיפול במערכת מיטב דש  .הלקוח מכיר בכך ,שהלקוח אחראי לקיום הסדר מסחר חלופי בנוסף לחשבון מיטב דש של הלקוח .באף
מקרה ,חבותו של מיטב דש  ,ללא קשר לאופן הפעולה והנזקים שנגרמו ללקוח ,לא תעלה על סכום צבירת העמלות והאגרות החודשיות
הגבוהות ביותר שמשולם על-ידי הלקוח למיטב דש .
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נספח 1
ניתוב פקודה ותשלום עבור גילוי זרימת פקודה
מערכת ניתוב פקודה של מיטב דש  :מיטב דש מציע ללקוחותיו שתי שיטות עיקריות לניתוב הפקודות שלהם לשוק לשם ביצוע .ראשית,
לקוחות מיטב דש רשאים לנתב במישרין את פקודותיהם לשוק מסוים לפי בחירתם .עבור מניות ואופציות הנסחרות בבורסות או .ECNs
עם זאת ,מיטב דש ממליץ שלקוחות יעשו שימוש במערכת החכמה לביצוע הטוב ביותר לניתוב פקודה של מיטב דש ("ניתוב חכם") ,אשר
מיועדת למקסם את המהירות ואת המחיר של הביצוע .מערכת הניתוב החכם של מיטב דש סורקת באופן נמשך מרכזי שוק מתחרים,
ושואפת באופן אוטומטי לנתב פקודות לשווקים הטובים ביותר ,תוך התחשבות בגורמים כגון הזמינות של ביצוע פקודה אוטומטי.
ביצוע אוטומטי ושיפור מחיר :רשתות תקשורת אלקטרונית ( ) ECNsומערכות ביצוע אוטומטיות בבורסות ,לרוב מבצעות פקודות באופן
מיידי לפי המחיר או ההצעה הניתנים ,ולא מנתבות פקודות למומחה או קהל סוחרים לשם טיפול ידני .בכל מקום בו הדבר אפשרי ,כאשר
לקוח מיטב דש בוחר בניתוב חכם ,מיטב דש מנתב פקודות לקוחות מתאימות לבורסות ומרכזי שווקים שכיום מציעים ביצוע פקודות
אוטומטי .בעוד שלפקודות המבוצעות אוטומטית ייתכן ולא תהא הזדמנות להיות מבוצעות במחיר שהינו טוב יותר מהמחיר או ההצעה
הניתנת על-ידי מרכז הש וק ,ביצוע אוטומטי של פקודות לקוח הינו מהיר יותר וודאי יותר מאשר שיטות אחרות של ביצוע ,ומבטל ביצוע
פקודות במחירים נמוכים מהמחירים שניתנים בשוק כאשר הפקודה נותבה אליו .ביצוע אוטומטי של פקודות מבטל גם את היכולת של
עושה שוק או מומחה להחזיק בפקודה של לקוח ,ואולי להימנע מלבצע את הפקודה אם השוק נע לטובת הלקוח בעוד הפקודה תלויה
ועומדת .ככלל ,מיטב דש מאמין כי השימוש במערכת ניתוב חכם על-מנת לנתב פקודות לבורסה או למרכז השוק עם המחיר הטוב ביותר,
ביחד עם ביצוע אוטומטי ,מספקים ללקוחות מיטב דש את ביצוע הפקודות הטוב ביותר.
נספח 2
הסכמת לקוח לקבל רישומים ותשדורות אלקטרוניים
למען עדכניות ,יעילות ועלויות נמוכות יותר ללקוחות ,מיטב דש מספק אישורי מסחר אלקטרוניים ,דוחות חשבון ורישומי ותשדורות לקוח
אחרים (ביחד" ,רישומים ותשדורות") באופן אלקטרוני .רישומים ותשדורות אלקטרוניים ייתכן ויישלחו לתחנת עבודת המסחר של הלקוח
או לכתובת הדוא"ל של הלקוח ,או למטרות אבטחת מידע ,ייתכן ויוצגו באתר האינטרנט של מיטב דש  ,עם הודעה שתישלח ללקוח להיכנס
לאתר ולקבל את התשדורת.
על-מנת לבצע מסחר בהשתמש בתחנת עבודת המסחר של מיטב דש (" ,)"G.T.וכדי לקבל רישומים ותשדורות באמצעות ה ,G.T.-ישנן
דרישות חומרה ותוכנה מסוימות ,לרבות חיבור ל.GAVA-
נספח 3
סיכונים שבמסחר באופציות על מניות ותנאים למסחר באופציות על מניות
לקוחות הסוחרים באופציות על מניות מסכימים כדלקמן:
 .1ידוע ללקוח ,כי מסחר באופציות על מניות הינו ספקולטיבי ביותר מטבעו ,וכרוך בדרגת סיכון גבוהה.
 .2הלקוח מסוגל מבחינה פיננסית ליטול את הסיכונים הקשורים למסחר באופציות על מניות ,ולספוג כל הפסדים שייגרמו בקשר למסחר
כאמור (לרבות אובדן מוחלט של פרמיות שמשולמות על-ידי הלקוח לאופציות פוט וקול דרישת הבטחונות לאופציות פוט וקול ועלויות
עסקה).
 .3בין הסיכונים שהלקוח מודע להם( :א) חוזי אופציות נסחרים בפרק זמן מסוים ואין להם ערך לאחר הפקיעה; (ב) השעיית מסחר בנייר
הערך שהינו נכס הבסיס ,או תנאי מסחר אחרים (כגון תנודתיות ,נזילות ,כשלי מערכת) ,עשויים לגרום לשוק המסחר עבור אופציה (או כל
האופציות) להיות בלתי זמין ,ואזי המחזיק או הכותב של אופציה לא יוכל לסגור את הפוזיציה וכותב אופציה ייוותר מחויב עד לפקיעה או
המחאה.
 .4מערכת מיטב דש הינה מערכת אלקטרונית ,ולכן נתונה לאי-זמינות .הלקוח מצהיר ,כי ברשותו הסדרי מסחר לשם מתן פקודות לקוח,
וכי ישתמש בהסדרים כאמור במקרה בו מערכת מיטב דש לא תהא זמינה .למרות שמערכת מיטב דש מיועדת לבצע פונקציות אוטומטיות
מסוימות ,מיטב דש אינו ערב לכך ,שמערכת מיטב דש תבצע כפי שנועדה לבצע ,ולמיטב דש לא תהא כל חבות כלפי הלקוח בגין הפסדים
או נזקים אשר ינבעו מכשלי ביצוע או אי-זמינות כאמור .בכפוף לאמור לעיל ,הלקוח מכיר בכך ,שמערכת מיטב דש מיועדת לסלק אופציות
לקוח באופן אוטומטי ,אם הנכסים שבחשבון הלקוח אינו מספקים כדי לקיים את דרישת הבטחונות.
 .5הלקוח קרא ומבין את דרישת הבטחונות הרלבנטיות למסחר באופציות על מניות .לקוחות שברצונם לסחור באופציות על מניות,
מסכימים לתנאים הבאים:
א .כל עסקת אופציה על מניות שמבוצעת ,כפופה לכללים ולתקנות של ה ,SEC-בורסת האופציות הרלבנטית וה.OCC-
ב .אופציות על מניות הנסחרות בארה"ב ,מונפקות על-ידי ה ,OCC-והלקוח ,לחוד או ביחד עם אחרים ,לא יעלה על מגבלות הפוזיציה
והמימוש שמוטלות לפי כללי ותקנות בורסה.
ג .למעט חריגים מסוימים ,מיטב דש לא י בצע הוראת לקוח לרכוש אופציה על מניה ,אם ללקוח אין הון בחשבונו ,השווה לפחות למחיר
הרכישה המלא של אופציית פוט או קול (אופציות על מניות לא ניתנות לרכישה באשראי).
ד .על הלקוחות לקיים את דרישת הבטחונות של מיטב דש בקשר למכירה על-ידי הלקוח של אופציות פוט או קול.
ה .על לקוחות שברצונם לממש אופציה ביום מסחר מסוים ,לספק הוראות ספציפיות לפני השעה  16:30לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב
באותו יום .כמו כן ,הלקוח מכיר בכך ,כי בהעדר קבלת הוראות כאמור ,למיטב דש אין כל חובה לממש את אופציית הלקוח בכל יום מסחר
נתון או לפני פקיעת האופציה .הלקוח מכיר בכך ,שבכפוף לפסקה ח' להלן OCC ,יממש באופן אוטומטי כל אופציית הון ארוכה שמוחזקת
בידי לקוח שהינו בכסף ( )in-the-moneyב 3/4-נקודה או יותר בעת הפקיעה ,בהעדר הוראות ספציפיות בניגוד לכך ,המומצאות על-ידי
הלקוח למיטב דש תוך נקיטה בפרוצדורות המפורטות באתר האינטרנט של מיטב דש .
ו .הלקוח מבין ,כי  OCCמקצה מימושים לפירמות סליקה כגון מיטב דש  .הלקוח מכיר בכך ,כי עם הקצאה ,הלקוח יידרש )1( :במקרה של
אופצי ה על מניה ,למסור או לקבל את מספר המניות הנדרש של נייר הערך שבבסיס ,או ( )2במקרה של אופציה על מדד מניות ,לשלם או
לקבל את מחיר ההתחשבנות ,במזומן .הלקוח מבין ,שלא יוכל לקבל הודעה אודות הקצאה ממיטב דש עד ליום אחד או יותר לאחר מועד
ההקצאה הראשונית על-ידי  OBBלמיטב דש  ,וכי העדר הודעה כאמור יוצר סיכון מיוחד לכותבים בלתי-מכוסים של אופציות מניות קול
למסירה פיזית.
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ז .הלקוח אחראי לכניסה לעסקת אופסט כדי לסגור פוזיציית הלקוח ,או למימוש אופציית הון באמצעות הוראות במערכת לפני מועד
הפקיעה ,והימנעות הלקוח מלעשות כן עשוי ה להביא לכך שאופציית ההון תפקע ללא שווי ,ללא קשר לערך הכספי של אופציית ההון במועד
פקיעתה.
ח .אם טרם הפקיעה של חוזה אופציה ,ללקוח אין הון מספק כדי לקיים את דרישת הביטחונות הראשונית לרכישת או מכירת נייר הערך
שבבסיס ,אזי מיטב דש לפי שיקול דעתו הבלעדי  )1( :לא יהא חייב לרכוש או למכור את אותו נייר ערך שבבסיס או ( )2עם מימוש ,יהא
רשאי לספק באופן מיידי את פוזיציית נייר הערך שבבסיס ,אשר תנבע ממימוש חוזה האופציה ,והלקוח יחויב בגין ההפסדים והעלויות
כתוצאה מכך.
ט .בקשר למימוש אופציית פוט לונג שמביא לפוזיציה שורט במנייה שבבסיס ,הלקוח מכיר בכך כי )1( :מכירות השורט ניתנות לביצוע רק
בחשבון עם בטחונות והינן כפופות לדרישות הביטחונות ראשוניות וקיומן ,וכן ( )2אם מיטב דש לא י וכל ללוות מניות כאמור מטעם הלקוח,
או אם מלווה יוציא הודעת החזרה עבור מנייה כאמור לאחר מכן ,אזי מיטב דש  ,ללא הודעה ללקוח ,מורשה על-ידי הלקוח לכסות את
הפוזיציה שורט של הלקוח באמצעות רכישת מניות בשוק הפתוח במחיר השוק שיהא קיים אז ,והלקוח מסכים שיחויב בגין כל הפסדים
תוצאתיים וכל העלויות הקשורות שנגרמות למיטב דש  .כמצוין לעיל ,ערך השוק למנייה שורט מטופל כפריט חובה בחשבון הביטחונות של
הלקוח במיטב דש .
נספח 4
הצהרת גילוי בדבר הסיכון שבמסחר לאחר תום המסחר
ישנם מאפיינים מיוחדים וסיכונים ייחודיים הקשורים למסחר בניירות ערך ,אופציות וחוזים עתידיים בשעות שהינן מחוץ לשעות המסחר
הרגילות בבורסות או בשווקים שבהם המוצרי ם הללו נסחרים ("מסחר לאחר תום המסחר") .על הלקוחות להכיר את אותם סיכונים
ולקבוע ,האם מסחר לאחר תום המסחר הינו ראוי לאור אותם סיכונים ומטרות וניסיון הלקוח .באחריות הלקוחות להכיר את שעות
השווקים הרלבנטיים שבהם הינם סוחרים ,ולקבוע אימתי ליתן פקודות למוצרים או לניירות ערך מסוימים ,כיצד ברצונם לכוון את
הפקודות כאמור ,ובאילו סוגים של פקודות לעשות שימוש .הצעה מצד מיטב דש למסחר לאחר תום המסחר אינה מהווה המלצה או
מסקנה ,כי מסחר לאחר תום המסחר יהא מוצלח או ראוי עבור כל הלקוחות או כל מסחר.
במהלך מסחר לאחר תום המסחר ,מיטב דש רשאי לספק ציטוטים ולבצע מסחר לקוח באמצעות רשתות תקשורת אלקטרונית (",)"ECNs
בורסות או מערכות מסחר שונות אחרות ("מכשירים למסחר לאחר תום המסחר") .ציטוטים המסופקים במהלך מסחר לאחר תום המסחר,
ייתכן ויהיו שונים מציטוטים שמסופקים במהלך שעות המסחר בבורסה .מחירים וכמויות זמינות ייתכן ויהיו טובים פחות במסחר לאחר
תום המסחר ,ומחירים עשויים להיות בעלי תנודתיות רחבה יותר .ידיעות חדשותיות ,הכנסות והודעות אחרות לעיתונות מצד חברה ,וכן
מידע אחר ,עשויים להיות משוחררים במהלך מסחר לאחר תום המסחר ,ועשויים להביא להפכפכות גדולה יותר במחיר .לכן ,על לקוחות
לשקול את השימוש בפקודות הגבלה .שווקים עשויים להיות פחות נזילים במהלך מסחר לאחר תום המסחר ,וציטוטים עשויים לשקף רק
את הפקודות התלויות ועומדות של משתתפי שוק אחרים לאחר תום המסחר ,ולא את המחירים שבהם מומחי בורסה ,עושי שוק או ספקי
נזילות מקצועיים אחרים מוכנים לסחור עם הציבור ,והלקוח מכיר בכך ,שייתכן ויהא בלתי אפשרי לקבל ביצוע לפקודות הלקוח .ציטוטים
עשויים להיות בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים ,ייתכן ולא תמיד יהא ציטוט עכשווי לכל מוצר או נייר ערך ,וציטוט עשוי לייצג רק משתתף
שוק א חד שמוכן לסחור בכמות מוגבלת של מוצר או נייר ערך במחיר מסוים (ציטוט זה עשוי להיות ממיטב דש או גוף קשור למיטב דש ).
פריסת היצע -ביקוש (ההפרש במחיר בין הסכום בו בידי הלקוח לרכוש מוצר או נייר ערך לבין הסכום בו בידיו למוכרו) ייתכן ותהא רחבה
יותר במסחר לאחר תום המסחר ,בשל נזילות נמוכה יותר והפכפכות גדולה יותר.
ייתכן ולמיטב דש לא תהא גישה לכל ,או ל אף ,מכשיר למסחר לאחר תום המסחר .לכן ,המחירים וההצעות המוצגים במערכת מיטב דש
ייתכן ולא ישקפו את המחירים וההצעות הטובים ביותר שזמינים בכל מכשיר למסחר לאחר תום המסחר .באופן דומה ,ייתכן כי הציטוטים
המוצגים על-ידי מיטב דש מתוך מכשירים למסחר לאחר תום המסחר ,שבאמצעותם בידי מיטב דש לבצע מסחר עבור לקוחות ,יהיו טובים
פחות מאשר אלה על-גבי מכשירים אחרים למסחר לאחר תום המסחר ,להם למיטב דש אין גישה .מידע אודות מכירה אחרונה ,המסופק
על-ידי מיטב דש  ,ייתכן ולא ישקף את המחירים של המסחר האחרון בכל המכשירים השונים למסחר לאחר תום המסחר.
נספח 5
כללי חליפין באופציות בארה"ב
הלקוח מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי:
 .1לשלוח פקודה לבורסת אופציות כדי לנצל שלא כדין את מחיר הביצוע עבור פקודה נפרדת באותה בורסה או בורסה אחרת ,זוהי הפרה של
כללי חליפין באופציות בארה"ב ,ללקוח ,הפועל לבד או ביחד עם אחרים.
 .2לפעול באופן אפקטיבי כעושה שוק באמצעות הצגת עצמו כמוכן לרכוש ולמכור ניירות ערך על בסיס רגיל או נמשך ,זוהי הפרה של כללי
חליפין באופציות בארה"ב ,ללקוח .בקביעה האם לקוח פועל באופן אפקטיבי כעושה שוק ,הבורסות ישקלו ,בין היתר ,את ההכנסה בו-
זמנית או כמעט בו -זמנית של פקודות הגבלה כדי לרכוש או למכור את אותו נייר ערך; הרכישה וסילוק הפוזיציות המרובות בניירות ערך
במהלך אותו יום; וההכנסה של פקודות הגבלה מרובות במחירים שונים לגבי אותו נייר ערך.
 .3לשדר פקודות שנוצרו ושודרו באופן אלקטרוני ,ללא כל התערבות ידנית ,זוהי הפרה של כללי חליפין באופציות בארה"ב .לקוחות העושים
שימוש בתחנת עבודת המסחר של מיטב דש נדרשים ,לפיכך ,להקליק על עכבר ,להקליד על כפתור ,או לבצע פעולה ידנית אחרת כדי
להעביר פקודות אופציה .לקוחות בעלי ממשק מחשב-למחשב ,או אשר משתמשים לממשק תכנות יישום של מיטב דש ( )APIמצהירים ,כי
לא יתירו לפקודות להיווצר ולהיות משודרות אוטומטית ללא התערבות ידנית.
 .4למעט עבור בורסת ניירות הערך הבינ"ל ( ,)ISEלבורסות אופציות בארה"ב ישנם כללים המונעים מלקוחות לשדר מספר פקודות לבורסת
אופציות באותו צד של השוק ,באותו סוג אופציה ,בתוך פרק זמן של  15שניות ,בין אם בחשבון אחד או במספר חשבונות שבהם ללקוח יש
זכות כמוטב .מערכת מיטב דש מתוכנתת אפוא ,לדחות או להשהות שידור פקודות באותו צד של השוק ,באותו סוג אופציה ,שנשלחות על-
ידי לקוח למיטב דש בתוך פרק זמן של  15שניות .הלקוחות מכירים בכך ,ומצהירים כי לא יעשו שימוש במספר חשבונות למסחר באופציות,
בעלי בעלות קשורה ,כדי להימנע ממגבלה זאת.
 .5לשדר פקודה לחשבון ברוקר-סוחר או לחשבון שבו לברוקר-סוחר יש זכות כמוטב ,זוהי הפרה של כללי חליפין באופציות , ,אלא אם
פקודה כאמור מסומנת כראוי כפוקדת ברוקר-סוחר .המשתמשים במערכת מיטב דש לא יכולים לשדר פקודות ברוקר-סוחר עם ייעוד
"לקוח".
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נספח 6
הצהרת גילוי סיכונים לחשבונות רבי-מטבעות
א .רקע :החשבונות רבי-המטבעות של מיטב דש מאפשרים ללקוחות מיטב דש את היכולת לסחור בניירות ערך ונכסים פיננסיים הקבועים
במטבעות שונים ,בהשתמש בחשבון מיטב דש אחד שמטבעו הינו מטבע "בסיס" לפי בחירת הלקוח .בידי לקוחות מיטב דש גם להשתמש
בחשבונות רבי-המטבעות שלהם כדי לנהל עסקאות ספוט במטבע חוץ ,על-מנת לנהל יתרות זכות או חובה שמופקות מניירות ערך ,אופציות
או חוזים עתידיים זרים ,על-מנת להמיר יתרות זכות או חובה כאמור למטבע הבסיס של הלקוח ,וכי כדי לגדר או לערוך ספקולציה.
ב .סיכון כללי :הלקוח מבין ומכיר בכך ,כי רכישת ומכירת ניירות ערך ,אופצי ות ומוצרים פיננסיים אחרים שנקובים במטבע חוץ או נסחרים
בשווקי חוץ ,הינן מסוכנות באופן אינהרנטי ,וטעונות ידע ומומחיות .לקוחות שמבקשים חשבונות רבי-מטבעות ממיטב דש מצהירים ,כי
הינם מודעים ומבינים את הסיכונים הכרוכים בניירות ערך ,אופציות ,חוזים עתידיים ומטבעות זרים ,וכי יש להם די משאבים פיננסיים כדי
לשאת בסיכונים הללו.
ג .אחריות לקוח להחלטות השקעה :הלקוח מכיר בכך ,שנציגי מיטב דש אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות ,מסחר או מיסוי ,ולכן לא
יספקו ייעוץ או הנחיה לגבי אסטרטגיות מסחר או גידור בחשבון רב-המטבעות .על הלקוחות להעריך באופן זהיר ,האם כל עסקה מסוימת
מתאימה להם ,לאור הניסיון שלהם בהשקעה ,מטרות וצרכים פיננסיים ,משאבים פיננסיים ,וכן נסיבות רלבנטיות אחרות ,והאם יש להם
את המשאבים התפעוליים במקומם כדי לעקוב אחר הסיכונים הקשורים והחובות החוזיות במהלך תקופת העסקה .בעריכת ההערכות
הללו ,מיטב דש ממליץ בחום שהלקוחות ישיגו ייעוץ עסקי ,משפטי וחשבונאי עצמאי לפני כניסה לכל עסקאות.
ד .סיכון שבשער חליפין :שערי חליפין בין מטבעות חוץ עשויים להשתנות באופן מהיר כתוצאה ממגוון רחב של תנאים כלכליים ,פוליטיים
ואחרים ,ובכך הלקוח חשוף להפסדי שער חליפין בנוסף לסיכון האינהרנטי שבמסחר במוצר הפיננסי שבבסיס .אם הלקוח מפקיד כספים
במטבע כדי לסחור במוצרים שנקובים במטבע אחר ,הרווחים או ההפסדים של הלקוח מההשקעה שבבסיס ,עשויים לפיכך להיות מושפעים
משינויים בשער החליפין בין המטבעות .אם הלקוח סוחר בשוליי ם ,ההשפעה של תנודה במטבע על רווחי או הפסדי הלקוח עשויה להיות
גדולה אף יותר.
ה .תנודה בשער :כאשר לקוח עושה שימוש במכשיר ספוט לחליפין במטבע חוץ ,שמסופק על-ידי מיטב דש  ,כדי לרכוש או למכור מטבע חוץ,
תנודה בשערי חליפין מטבע בין מטבע החוץ לבין מטבע הבסיס ע שויה לגרום להפסדים ניכרים ללקוח ,לרבות הפסדים כאשר הלקוח ממיר
את מטבע החוץ בחזרה למטבע הבסיס.
ו .עסקאות חליפין במטבע חוץ שאינן מוסדרות :עסקאות ספוט בחליפין במטבע חוץ בין הלקוח ומיטב דש אינן
מוסדרות או מפוקחות על-ידי ה ,SEC-ה CFTC-או כל רשות רגולטורית אחרת.
ז .הפקדות ומשיכות :התנאים של החשבון הרב-מטבעי של מיטב דש דורשים מהלקוחות להפקיד ולמשוך את כל הכספים במטבע החוץ
שנבחר על-ידי הלקוח .לכן ,יתרות מזומן שהופקו על-ידי הלקוח במטבעות חוץ חייבות להיות מומרות בחזרה למטבע הבסיס באמצעות
מכשיר ספוט לחליפין במטבע חוץ של מיטב דש לפני שניתן למושכן .מיטב דש לא יעביר יתרות מטבע חוץ למוסדות פיננסיים אחרים .לכן,
אם הלקוח יוזם פוזיציה במטבע חוץ באמצעות התקשרות בעסקת פתיחה דרך מכשיר ספוט לחליפין במטבע חוץ של מיטב דש  ,הלקוח
בעתיד יהא מחויב להתקשר בעסקה עוקבת עם מיטב דש כד י לסגור את אותה פוזיציה ולהמיר כספים בחזרה למטבע הבסיס ,אם הלקוח
יבחר למשוך את הכספים הללו.

X
X
מיטב דש טרייד בע"מ
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