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נספח להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה (להלן – "ההסכם")
בקשת הלקוח לקבלת שירותי מסחר בטלפון הסלולרי באמצעות אפליקצייה
הואיל  :והלקוח מעוניין לקבל שירותי מסחר בטלפון הסלולרי באמצעות אפליקציית אינטרנט המאפשרת לבצע
פעולות מסחר בחשבון הלקוח (להלן" :האפליקציה");
והואיל :ומיטב דש טרייד מאפשרת ללקוחותיה לבצע פעולות מסחר באמצעות האפליקציה כאמור לעיל בתנאים
המפורטים להלן;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מיטב דש טרייד תאפשר ללקוח לבצע פעולות מסחר בחשבונו של הלקוח מהטלפון הסלולרי של הלקוח
באמצעות האפליקציה וזאת בתנאי שהטלפון הסלולרי של הלקוח הינו מסוג שאושר על ידי מיטב דש
טרייד כתומך באפליקציה ומאפשר קבלת שירותי מסחר כאמור.
 .2ידוע ללקוח כי השימוש באפליקציה מתבצע באמצעות האינטרנט הסלולרי ולפיכך הלקוח עלול לשלם
סכומים נוספים למפעילים סלולריים עבור זמן גלישה באינטרנט בגין שימוש באפליקציה.
 .3הלקוח מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,שהן התקנת האפליקציה והן הסרתה יתבצעו באופן עצמאי על ידי
הלקוח ב התאם להוראות שהלקוח יקבל ממיטב דש טרייד .מיטב דש טרייד רשאית לבטל את חיבור
הלקוח לאפליקציה בכל עת ע" פ שיקולה הבלעדי ,ללא כל חובת הנמקה.
 .4הלקוח מודע לכך כי השימוש באפליקציה עשוי להיות כרוך בתקלות מסוגים שונים ,לרבות כשלים
הנובעים מתקלות ,הוראות או הגבלות באפליקציה ו/או באפליקציה עצמה ו/או במערכות אחרות
שהאפליקציה עובדת איתן ו/או מסתייעת בהן; כשלים במערכות המסחר ו/או החשמל ו/או התקשורת
ו/או האינטרנט; כשלים בביצוע הוראות בהיעדר מוכר או קונה במחיר מתאים ו/או משם שההוראות
שנשלחו למערכת נמצאות כל העת במצב מושהה ואינן נשלחות לבורסה לביצוע באופן מיידי אלא רק
בהתקיים תנאים מסוימים; אי משלוח הוראות ו/או אי ביצוע הוראות מכל סיבה שהיא; וכן כשלים אחרים,
לרבות אפשרות לשימוש בלתי מורשה בידי הלקוח באפליקציה.
 .5הלקוח מאשר בזאת ,כי הוא מקבל על עצמו את האחריות הבלעדית לכל נזק שעשוי להיגרם לו ו/או
לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באפליקציה.
 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הלקוח פוטר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר את מיטב דש טרייד ואת
 .F.M.Rמכל אחריות שהיא בגין שימוש באפליקציה ,לרבות אך לא רק ,בגין נזק שייגרם במקרה בו
הוראות שלא יישלחו ו/או לא יבוצעו מכל סיבה שהיא ,או העברת הוראות שלא נמסרו ע"י הלקוח,
והלקוח מתחייב שלא לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי כלפי מיטב דש טרייד ו/או  .F.M.Rבנוגע
לשימוש באפליקציה ובנוגע לנזקים שעשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש באפליקציה.
 .7הלקוח מצהיר ,כי הוא מודע לכך שמיטב דש טרייד הסכימה להעניק לו אפשרות לסחור בטלפון הסלולרי
באמצעות האפליקציה ,בין היתר ,על סמך התחייבותו שלא להעלות כנגדה טענות ו/או תביעות הנוגעות
לשימוש בה כאמור .הפרתו של הלקוח התחייבות זו ,תזכה את מיטב דש טרייד בשיפוי מוסכם וקבוע
מראש בגובה סכום ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ,שיגרמו למיטב דש טרייד בגין ההפרה.
 .8הלקוח מתחייב לא להעתיק את התוכנה בה האפליקציה עושה שימוש ,לשכפלה או לאפשר לאחרים
להשתמש באפליקציה בדרך כלשהי ,למעט באופן שהוסכם עליו עם מיטב דש טרייד.
לראיה באו הצדדים על החתום:

מיטב דש טרייד בע"מ

חתימת הלקוח

