טופס בקשה להעמדת מסגרת אשראי
לכבוד
שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :העמדת מסגרת אשראי לצורך רכישת ניירות ערך ונכסים פיננסיים
על אף האמור בסעיף  3.1ל טופס לפתיחת חשבון שנחתם ביום ______ _ _ בין הח"מ,
(להלן  " -בעל החשבון ") לבין שרותי בורסה והשקעות
,
בישראל אי.בי.אי בע"מ (להלן  " -אי.בי.אי " ו" טופס פתיחת החשבון " ,בהתאמה ),
בעל החשבון פונה בזאת ל אי.בי.אי בבקשה מיוחדת להעמיד לרשות בעל החשבון
מס גרת אשראי לרכישת ניירות ערך ונכסים פיננסיים לחשבון בסך של
ש"ח (להלן " -מסגרת האשראי") .
הריני להצהיר ולהתחייב ,כי אם תועמד לחשבון מסגרת ה אשראי ,יחולו על י כל
הוראות נספח " תנאים להעמדת מסגרת אשראי " לטופס פתיחת החשבון .

חתימת בעל/י החשבון__________________ , _______________ :

אישור
על אף האמור בסעיף  3.1לטופס לפתיחת החשבון ,אני הח"מ ,שרותי בורסה
והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ ,מאשרת בזאת את העמדת מסגרת האשראי לבעל
החשבון ,וזאת בכפוף לעמידת בעל החשבון בכל הוראות נספח " ת נאים להעמדת
מסגרת אשראי " לטופס פתיחת החשבון  ,בשינויים המחויבים .

שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ

1

נספח " תנאים להעמדת מסגרת אשראי "
.1

.2

.3

.4

.5

.6
.7

אי.בי.אי תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,ובכפוף לטופס
פתיחת החשבון על נספחיו  ,לתקנון כללי והנח יות הבורסה ,לאפשר לבעל
החשבון ,או לא לאפשר לו ,לעשות שימוש באשראי לרכישת ניירות ערך
ונכסים פיננסיים לחשבון (להלן  " -האשראי ")  .אי.בי.אי תהיה רשאית בכל
עת ומדי פעם בפעם ,בלי לתת לבעל החשבון כל הודעה או נימוק לכך ,לדחות
מתן האשראי  ,כולו או מקצתו  ,או להקטינו א ו להפסיקו ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של אי.בי.אי וכפ י שתמצא לנכון.
בעל החשבון מסכים כי חתימתו על הטופס לפתיחת החשבון ועל נספח זה
מהווה אישורו והסכמתו המפורשת של בעל החשבון לקב ל ת האשראי
מ אי.בי.אי לחשבון ולניצול האשראי על ידו ,בהתאם למגבל ות ולתנאי ם
המפורטים בנספח זה  .אי.בי.אי תהא רשאית לעשות כל פעולה הנדרשת
לצורך פירעון האשראי  ,כולל מימוש ניירות ערך ,נכסים פיננסיים וזכויות
אחרות הכלולים בחשבון ,ובעל החשבון מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל
דרישה ו/או ת ביעה מ אי.בי.אי בגין ו/או בקשר לביצוע הוראות בעל החש בון
על  -יד י אי.בי.אי ,תוך מתן האשראי לבעל החשבון ו/או לכל הוצאה ו/או נזק
ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו לבעל החשבון כתוצאה מכך.
בעל החשבון בעצמו מצהיר בזאת כי ידוע לו כי שימוש באשראי ל צורך ניהול
השקעות ,יש בו כדי להגדיל את הסיכון הכרוך בניהול השקעות ,וכי יר ידת
שווי של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הכלולים בחשבון ,עלולה להפחית
את השווי הנקי של החשבון (שווי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים בניכוי
האשראי ) בשיעור הגבוה משיעור ירידת שווי ניירות הערך והנכסים
הפיננסיים.
מ ב ל י לפגוע בכלליות כל האמור בטופס לפתיחת החש בון ובנספח זה ,
אי.בי.אי תהיה רשאית לסרב לבצע פעולות בחשבון תוך שימוש באשראי
שאושר לבעל החשבון ,ולבעל החשבון לא תהיה כל סמכות לחייב את
אי.בי.אי לאפשר לו לעשות שימוש באשראי כאמור.
בעל החשבון מסכים  ,כי האשראי שיועמד לטובתו על ידי אי.בי.אי י ישא
ריבית בשיעור ים שיהיו נ הוגים מעת לעת ב אי.בי.אי לגבי יתרות חובה
בחשבון ,וכי הנתונים הכלולים בספרי אי.בי.אי ,לגבי חישוב הריבית ,יהיו
נאמנים עליו ויהוו הוכחה סופית ומכרעת לענין זה.
בעל החשבון מתחייב לפרוע את האשראי והריבית בגינו בכל עת ,מייד לאחר
פנייתה הראשונה של אי.ב י.אי אליו בעניין זה.
מבלי לפגום בחובתו של בעל החשבון לפרוע בכל דרך שהיא את האשראי
שיועמד לטובתו על ידי אי.בי.אי  ,מקובל על בעל החשבון כי כספים ,ניירות
הערך ,נכסים פיננסיים וזכויות ,שימצאו בחשבון נשוא הטופס לפתיחת
החשבון ו/או בכל חשבון אחר של בעל החשבון ב אי.בי.אי ,ישמשו ביטחונות
לפירעון האשראי והריבית בגינו ולפירעון של כל הסכומים המגיעים ו/או
שיגיעו ל אי.בי.אי מבעל החשבון .עוד מוסכם כי עצם הימצאות ניירות ערך
ו/או נכסים פיננסיים ו/או כספים ו/או זכויות מכל מן וסוג שהוא בחשבון
ו/או בכל חשבון אחר של בעל החשבון ב אי.בי.אי יחשבו כהוכחה מספקת לכך
שנמסרו ל אי.בי.אי בתור בטחון לסילוק כל הסכומים המגיעים ל אי.בי.אי
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מבעל החשבון ,ולא יהיה צורך בשום מסמך שיעבוד ו/או משכון ו/או מסמך
מיוחד לשם שיעבוד ו/או משכון הנכסים והזכויות האמורים.
מוסכם כי אי.בי.אי תהיה רשאית להפקיד את הנכסים ו/או הזכויות
האמורים בידי שומר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,על חשבון בעל
החשבון ,ולהחליף שומר מדי פעם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בעל החשבון ממשכן או משעבד בזאת ,לפי
העניין ,ל אי.בי.אי  ,להבטחת תשלום כל סכום שיגיע ל אי.בי.אי על  -פי הטופס
לפתיחת הח שבון ,לרבות נספח זה  ,את החשבון וכל חשבון אחר של בעל
החשבון אצל אי.בי.אי ואת כל הכספים  ,ניירות הערך  ,הנכסים הפיננסיים
והזכויות המצויים בהם ו/או שיהיו מצויים בהם מעת לעת .לעניין זה,
ולעניין האמור בסעיף  10להלן ,בכל מקום בוא נאמר "משכון" ,יראו כאילו
נאמר "שעב וד" ,לפי העניין ובשינויים המחויבים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בעל החשבון יחתום על נספח " כתב משכון חשבון
ניירות ערך " המצורף ל טופס פתיחת החשבון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .
בעל החשבון מסמיך בזאת את אי.בי.אי לממש ו/או למכור ניירות ערך ו/או
נכסים פיננסיים אחרים ו/או זכויות המצויים בחשבון ,על מנת לסלק את
האשראי שינתן לו ,כאמור ,ואת הריבית בגינו .כן מסמיך בעל החשבון את
אי.בי.אי למכור ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים ו/או זכויות שיוחזקו
בחשבון ,בין במכירה בבורסה ובין במכירה מחוץ לבורסה ,ו א ף במחירים
הנמוכים ממחיר י הבורסה .כן מתיר בעל החשבון ל אי.בי.אי לממש ,לשם
פירעון האשראי והריבית בגינו ,בטחונות אחרים שיהיו בידה.
בעל החשבון מצהיר כי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג כלפי
אי.בי.אי בגין מתן האשראי  ,ו/או אי מתן האשראי  ,ו/או מימוש ו/או מכירת
ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים ו/או זכויות מהחשבון ו/או מימוש
בטחונות אחרים ,שיעמיד לטובת אי.בי.אי ,לשם סילוק האשראי שיועמד
לטובתו והריבית בגינו.
מבלי לפגוע בכלליו ת האמור ב טופס פתיחת ה חשבון ובנוסף לו בעל החשבון
מסכים בזאת ,כי כל עוד תהא יתרת חובה ב חשבון ו/או החש בון יהיה חשוף
לסיכונים  ,תהא אי.בי.אי רשאית לה י מנע מלעשות פעולה כלשהיא ב חשבון
ו בעל החשבון מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה מ אי.בי.אי בגין ו/או בקשר לכל הוצאה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או
הפסד שיגרמו לו כתוצאה מאי ביצוע הוראה/ות כלשהיא/כל שהן.
מובהר כי בעת מתן הוראה ל אי.בי.אי לבצע פעולות בחשבון  ,בעל החשבון
אחראי לוודא כי הוא עומד במסגרת האשראי ו/או במסגרת הביטחונות
שנקבעו לחשבון ,ככל שנקבעו ,על ידי אי.בי.אי ו/או הבורסה ו/או מסלקת
מעו"ף בע"מ ,ו/או כל גורם מוסמך אחר ,ולא לחרוג מהם ,והוא מ ו ותר בזאת
ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ועל כל
הוצאה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מחריגה כאמור,
הנובעת מביצוע פעולה בחשבון שנעשתה על פי הוראת בעל החשבון ו/או
בהתאם להוראות הטופס לפתיחת החשבון.
בעל החשבון מסכים בזאת כי בכל מקרה בו החשבון יהיה ביתרת חובה ו/או
חשוף לסיכונים ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,עקב חריגה
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מביטחונות ו/או מהוראות ו/או נהלי אי.בי.אי ו/או הבורסה ו/או מסלקת
מעו"ף בע"מ ו/או כל גורם מוסמך אחר ,תהא אי.בי.אי רשאית  ,אך לא
חייבת ,לבצע ב חשבון פעולות ,אשר יביאו לצמצום ו/או ביטול יתרת החובה
האמורה ו/או יביאו לסגירת או הקטנת החשיפה לסיכונים ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,מכירת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים ו/או
זכויות  ,הקטנת וסגירת חשיפה בפוזיציות באופציות ו/או בעסקאות עתידיות
ו/או חשיפה אחרת לסיכונים ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אי.בי.אי ,
ללא מתן התראה/הודעה ל בעל החשבון לפני ביצוע הפעולה.
ל אי.בי.אי זכות קיזוז ,שעבוד ו/או עכבון על כל הכספים ,ניירות הערך
והזכויות שבחשבון הקיימים כיום ושיהיו בעתיד והיא תהא רשאית
להש תמש בהם או לעכבם תחת ידה לסילוק כל חוב של בעל החשבון
ל אי.בי.אי שימוש בזכות הקיזוז יכול שיעשה ללא צורך בהודעה מוקדמת
ומבלי להיזקק להסכמת בעל החשבון.
נהגה אי.בי.אי כאמור לעיל ,לא תהא ל בעל החשבון כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כנגד אי.בי.אי והוא מוותר ויתו ר סופי ומוחלט על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד אי.בי.אי בקשר עם פעולותיה כאמור לעיל  .למען
הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם אי.בי.אי לא נקטה בפעולה כלשהי כאמור
לעיל  ,לא יוכל בעל החשבון לבוא אל אי.בי.אי בטענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלשהי בגין נזק ו/או אובדן ו/א ו הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לו
כתוצאה מיתרת חובה ב חשבון ו/או מחשיפה לסיכונים ב חשבון .

חתימת בעל/י החשבון__________________ , _______________ :
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נספח " כתב משכון חשבון ניירות ערך "
שנערך ונחתם ב תאריך _________ :
בין
,

שם:

,

ת.ז  /ח.פ:.
,

מרחוב:

(להלן  " -בעל החשבון ")
מצד אחד
לבין
שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ
מרחוב אחד העם  , 9מגדל שלום ,תל אביב
(להלן  " -אי.בי.אי ")
מצד שני
הואיל

ו אי.בי.אי הינה חברת הבורסה לניירות ערך בתל  -אביב בע"מ (להלן -
" הבורסה ") ,ה עוסקת בין היתר במתן שירותי ביצוע בניירות ערך;

והואיל

ו בעל החשבון פנה בבקשה לאי.בי.אי לקבלת אשראי מאת אי.בי.אי
ל צורך רכישת ניירות ערך ונכסים פיננסיים (להלן  " -ניירות הער ך ")
(להלן  " -הרכישה ") ולצורך ב י צוע פעולות בניירות ערך שונים ,הכל כפי
שיוסכם בינו לבין אי.בי.אי מעת לעת;

והואיל

ואי.בי.אי העמידה אשראי לבעל החשבון לצורך מימון הרכישה.

והואיל

ובעל החשבון מתחייב בזה למשכן את חשבון ניירות הערך במשכון,
הכולל בין היתר משכון ני ירות ערך (כהגדרת מונח זה בחוק המשכון,
תשכ"ז  ,) 1967 -או לשעבדו לטובת אי.בי.אי כבטחון להתחייבויותיו כלפי
אי.בי.אי ,והכל כמפורט בהסכם זה להלן ;

והואיל

ו בעל החשבון מתחייב בזה להחזיר ל אי.בי.אי את כל הסכומים שיהיה
חייב לה  ,לרבות בגין קבלת האשראי לצורך מימון הרכיש ה וריבית
החובה בגין קבלת האשראי  ,בתשלום אחד ,עם דרישת אי.בי.אי
ובתוספת ריבית מיום קבלת האשראי ועד ליום הפירעו ן בפועל בש י עור
הנהוג ב אי.בי.אי  ,וכבטחון להתחייבויותיו ,מסכים בזה בעל החשבון
לחתום על הסכם זה;
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לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

מ בוא ,פרשנות ונספחים
. 1.1

המבוא להסכם זה מהוו ה חלק בלתי נפרד הימנו.

. 1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לצורך נוחות ולא ישמשו לצורכ י
פרשנות.

. 1.3

לכל המונחים הכלולים בהסכם זה תהא המשמעות הנודעת להם בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח ( 1968 -להלן  " -חוק ניירות ערך ") ו/או בחוק
המשכון ,תש כ"ז ( 1967 -להלן  " -חוק המשכון ") ו/או פקודת החברות,
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ( 1983 -להלן – " פקודת החברות ") .

. 1.4

מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה
להוראות חוק ניירות ערך ו/או להוראות חוק המשכון ו/או להוראות
פקודת החברות ,תגברנה הוראות החוקים הנ"ל ,על הוראות הסכם
זה .

. 1.5

לעניין נספח "כתב משכון חשבון ניירות ערך" זה ,בכל מקום בוא
נאמר "משכון" ,יראו כאילו נאמר "שעבוד" ,והכל לפי העניין
ובשינויים המחויבים.

הצהרות אי.בי.אי
אי.בי.אי מצהירה בזאת כדלקמן:

.3

. 2.1

כי הינה חברת הבורסה לניירות ערך בתל  -אביב בע"מ.

. 2.2

כי היא בעלת הי דע והיכולת לפעול ולבצע עסקאות שונות בניירות
ערך.

הצהרות בעל החשבון
בעל החשבון מצהיר בזאת כדלקמן:
. 3.1

כי פנה בבקשה אל אי.בי.אי לקבלת אשראי לביצוע הרכישה.

. 3.2

כי אי.בי.אי העמידה לו את האשראי הנדרש לצורך ביצוע הרכישה.
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.4

. 3.3

כי הסכם זה נוצר להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים,
בין בשקלים ובין במטבע חוץ כלשהו ,המגיעים ושיגיעו ל אי.בי.אי
מ בעל החשבון בכל דרך ,צורה ,אופן וסיבה כלשהם ,בין המגיעים
מאת בעל החשבון לבדו או ביחד עם אחרים ,בין ש בעל החשבון כבר
התחייב בהם או יתחייב בהם בעתיד ,בתור חייב ו/או בתור ערב ,
והעומדים לפירעו ן לפני מימוש הבטוחות הניתנות בזה או אחר כך,
בין המגיעים ביחס לחשבון ניירות הערך ,כהגדרתו בסעיף  5.1להלן,
ובין ביחס לכל חשבון ניירות ערך אחר של בעל החשבון המנוהל אצל
אי.בי.אי ובין מכל מקור אחר שהוא ,המגיעים באופן מוחלט או
בתנאי ,המגיעים במישרין או בעקיפין ,המגיעים על פי החיוב או
החובות המקוריים של בעל החשבון או שהתגבשו בפס"ד של ביהמ"ש
או אחרת  ,ללא הגבלה בסכום  ,כולל ריבית ,ריבית פיגורים ,דמי
עמלה ,הוצאות לסוגיהן לרבות הוצאות מימוש ,שכ"ט עו"ד ,דמי
ביטוח ,ביול ותשלומים אחרים על פי הסכם זה ובצ י רוף הפרשי
הצמדה מכ ל סוג המגיעים ושיגיעו מ בעל החשבון ל אי.בי.אי בכל אופן
ודרך בגין קרן וריבית צמודות (להלן  " -הסכומים המובטחים ").

. 3.4

כי ניירות הערך הממושכנים  ,כהגדרתם בסעיף  5.1להלן ,אינם ולא
יהיו בעת מסירתם ל אי.בי.אי ו/או לשומרים ו/או לנאמנים של
אי.בי.אי ,כאמור בסעיפים  5.2ו  5.3 -להלן ,משועבדים ו/או
ממושכנים ו/או מעוקלים לזכות מישהו אחר וכי אין לצד ג' כלשהו
זכויות בניירות הערך הממושכנים וכי הם בבעלות בעל החשבון ואין
על ניירות הערך הממושכנים כל הגבלה או תנאים החלים על פי דין
ו /או הסכם על העברת הבעלות עליה ם ו /או על מ י שכונם לטובת
אי.בי.אי.

התחייבויות אי.בי.אי
אי.בי.אי מתחייבת כי תפעל בהתאם ולפי הוראות חוק ניירות ערך ,הוראות
חוק המשכון והוראות פקודת החברות.

.5

התחייבויות בעל החשבון
בעל החשבון מתחייב בזאת כדלקמן:
. 5.1

כערובה לסילוקם המלא והמדויק של הסכומים המובטחים ,בעל
החשבון ממשכן בזה לז כות אי.בי.אי וחליפיה במשכון ,הכולל בין
היתר משכון ניירות ערך (כהגדרת מונח זה בחוק המשכון) ,ראשון
בדרגה ,בלתי מוגבל בסכום ,את חשבון פ י קדון ניירות ערך מספר
המתנהל על שם בעל החשבון אצל אי.בי.אי (להלן -
" חשבון ניירות הערך ")  ,לרבות זכויותיו של בעל החשבון בחשבון
ניירות הערך ו/או בקשר לחשבון ניירות הערך או ,לפי העניין ,משעבד
בעל החשבון( :א) בשעבוד קבוע (כהגדרת מונח זה בפקודת החברות),
ראשון בדרגה ,ללא הגבלה בסכום ,את חשבון ניירות הערך ,לרבות
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זכויותיו בחשבון ניירות הערך ו/או בק שר לחשבון ניירות הערך; וכן,
(ב) שעבוד צף (כהגדרת מונח זה בפקודת החברות) (שוטף) ראשון
בדרגה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הנכסים (לרבות אך לא רק,
הכספים ,המזומנים ,ניירות הערך ,המכשירים והנכסים הפיננסיים,
אופציות וחוזים עתידיים מסוגים שונים ,לרבות לגבי ניירות ערך
(ישראלים וזרים) ,לגבי מטבעות שונים ,לגבי מדדים (מסוגים שונים),
לגבי טובין וסחורות או ריביות ,ובכלל זה יצירת/כתיבת אופציות וכן
רכישת ומכירת אופציות וחוזים עתידיים (  ) FUTURESבנכסים
שונים ,עסקאות  SWAPו  FORWARD -בנכסים שונים ועסקאות
אופציות על הנ"ל) ,המופקדי ם ו/או שיופקדו מעת לעת ו/או שרשומים
ו/או שייקנו ו/או שנמסרו ו/או שיימסרו ו/או שיהיו רשומים מעת
לעת לזכות בעל החשבון בחשבון ניירות הערך או בחשבון אחר אצל
אי.בי.אי או שיהיו רשומים לזכות אי.בי.אי אצל גוף מוסדי (כהגדרתו
בחוק המשכון) אחר וכן הנכסים שלגביהם ניתן לאי.בי.אי ייפוי כוח
על ידי בעל החשבון להקנות בהם זכות לאחר ,וכן תמורתם במקרה
של מכירתם ,לרבות כל הפירות ,טובות ההנאה וכל הזכויות האחרות
הנובעות או שינבעו מאותם ניירות ערך ,מכשירים ונכסים ( להלן -
" ניירות הערך הממושכנים " ) .המשכון והשעבודים ,לפי העניין ,ביחס
ל חשבון ניירות הערך ,הזכויות בו ,וניירות הערך הממושכנים כ מפורט
בסעיף זה יקראו ל עיל ול הלן  " -המשכון " או " השעבוד " .
. 5.2

לשם הבטחת תוקפו של המשכון כלפי צדדים שלישיים ,מאשר בזאת
בעל החשבון ,לפי העניין ,כי המשכון ייחשב כמשכון מופקד (כאמור
בסעיף  ) 2 ( 4לחוק המשכון) ,אך מבלי לגרוע מכך ,מתחייב בעל החשבון
לרשום את המשכון או השעבוד ברשם המשכונות או ברשם החברות,
לפי העניין ,ובעל החשבון יחתום על נוסח הודעת המשכון לרשם
המשכונות או על הודעה לרשם החברות ,לפי העניין ,בנוסחים המצ"ב
לכתב זה כ נספח "א" וכ נספח "ב"  ,המהווים חלק בלתי נפ רד הימנו.
למען הסר ספק ,העדר רישום המשכון ברשם המשכונות או ברשם
החברות ,לפי העניין ,לא יפגע בתוקפו של המשכון על  -פי הסכם זה
ולא יגרע מתוקפו של המשכון כמשכון מופקד ,ככל שהדבר מותר לפי
כל דין.

. 5.3

לפי דרישת אי.בי.אי ,להעביר את ניירות הערך הממושכנים שהוצאו
על ש מו לפני הפקדתם או מיד לאחר מכן לנאמנים או לשומרים של
אי.בי.אי אשר ייקבעו על ידה ,ולשם כך בעל החשבון מתחייב לחתום
ולמסור כתבי העברה ,תעודות מניות ומסמכים אחרים  ,אשר לדעת
אי.בי.אי הם דרושים לשם העברתם לנאמנים או לשומרים הנ"ל
בכפוף למשכון המופקד לטובת אי.בי.אי

. 5.4

ב מקרה וניירות הערך ה מ מושכנים כבר רשומים על שם נאמנים  ,לתת
לנאמנים אלה הוראות בלתי חוזרות ,לפי הנוסח שייקבע על ידי
אי.בי.אי  ,להחזיק אותם עבור אי.בי.אי או להעבירם לנאמנים כפי
שאי.בי.אי תורה לו.
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. 5.5

.6

לא ליצור כל משכון או שעבוד אחר מכל מין או סוג שהוא על ניירות
הערך הממושכנים ,על כולם או מקצתם ,בזכויות שיהיו קודמות או
שוות או מאוחרות לזכויות הניתנות לאי.בי.אי על פי הסכם זה ,וכן
להודיע מיד לאי.בי.אי על כל מקרה של הטלת עיקול על ניירות הערך
הממושכנים או על כל חלק מהם וכן להודיע מיד למעקל על המשכון
לטובת אי.בי.אי ולנקוט ,על חשבונו ,תיכף ומיד בכל האמצעים
להסרת העיקול.

זכות עקיבה
בכפוף לאמור בסעיף  7.2להלן ,בעל החשבון מסכים בזה שהסכומים ,אשר
ייגבו על ידי אי.בי.אי עקב פדיונם של ניירות הערך הממושכנים או מכירתם
או כל חלק מהם ,עם גבייתם בפועל ,יהיו גם הם ממושכנים לטובת אי.בי.אי
על פי תנאי הסכם זה.

.7

העברת ו/או מכירת ניירות הערך
. 7.1

בעל החשבון לא יהיה זכאי להעביר ו/או לדרוש מ אי.בי.אי למסור
לידיו ו/או לידי אדם או גוף אחר כלשהו את ניירות הערך הממושכנים
או למסרם ו/או לפדותם  ,אלא אך ורק לאחר הסילוק המלא של כל
הסכומים המובטחים לאי.בי.אי לש ביעות רצונה המלא של אי.בי.אי .
אי.בי.אי לא ת חזיר ל בעל החשבון את ניירות הערך הממושכנים ו/או
ת עבירם לאחר ו/או ת עביר את תמורת מכירתם אלא אך ורק לאחר
הסילוק המלא כאמור של הסכומים המובטחים לשביעות רצונה
המלא  ,וזאת למרות כל האמור בהסכם ו/או במסמך אחר כלשהו.

. 7.2

מוסכם בזה במפורש כי למרות האמור בסעיף  6לעיל וכן בסעיף 7.1
לעיל יהיה בעל החשבון רשאי למכור את ניירות הערך הממושכנים
מדי פעם בפעם ו/או להשתמש מדי פעם בכספים שיצטברו בחשבון
ניירות הערך לצורך רכישת ניירות ערך נוספים ואחרים אך זאת
בכפוף למילוי כל התנאים הנזכרים להל ן:
. 7.2.1

הרשות ניתנת ל בעל החשבון רק למטרה הנזכרת ב סעיף
קטן  7.2.2להלן ובתנאי ש בעל החשבון לא יהיה באותה עת
בפיגור בתשלום הסכומים המובטחים  ,כולם או חלקם.

. 7.2.2

הרשות ניתנ ת ל בעל החשבון אך ורק בתנאי ש תמורת
מכירת ניירות הערך הממושכנים הנ"ל  ,ו/או הכספים
שיצטברו בחשבון ניירו ת הערך  ,תושקע בניירות ערך
שיופקדו ו/או יירשמו לזכות בעל החשבון בחשבון ניירות
הערך  ,למטרה זו בלבד ,בתנאי שלפי שיקול דעתה הבלעדי
של אי.בי.אי לא יהיה בהשקעה או בהשקעות הנ"ל באותם
ניירות ערך משום פגיעה בזכויות אי.בי.אי (להלן -
" ניירות הערך הנוספים ").

. 7.2.3

מוסכם בזה במפורש כי ניירות הערך הנוספים  ,לרבות כל
ההטבות וכל הזכויות שתנבענה מהם  ,י יכללו גם הם
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במונח "ניירות הערך הממושכנים" הנזכר בהסכם זה,
וייחשבו כממושכנים לטובת אי.בי.אי לפי הסכם זה .כמו
כן  ,כל התחייבויות והצהרות בעל החשבון בהסכם זה
המתייחסות ל"ניירות הערך הממו שכנים" יתייחסו גם
לגבי "ניירות הערך הנוספים" הנ"ל.
.8

מימוש המשכון
. 8.1

במקרה של אי תשלום במועדו של סכום כלשהו ש בעל החשבון יהיה
חייב לאי.בי.אי בגין הסכומים המובטחים או בקרות אחד מהמקרים
אשר מקנה לאי.בי.אי את הזכות להעמיד לפירעו ן מיידי  ,כאמור
בסעיף  10להלן ,את כל א ו את חלק מן הסכומים המובטחים  ,תהא
אי.בי.אי רשאית  ,על מנת לגבות מ בעל החשבון את הסכומים
המובטחים וכל חלק מהם ,לנקוט מימוש עצמי  ,בהתאם להוראות
סעיף  ) 3 ( 17לחוק המשכון ,ו למכור את ניירות הערך הממושכנים
(לרבות ניירות הערך הנוספים) ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שתמצא
לנ כון ,לרבות קיזוז הכספים שימצאו בחשבון ניירות הערך ( ו לרבות
קיזוז תמורת מכירת ניירות הערך הממושכנים) וזקיפתם כנגד חוב
בעל החשבון לאי.בי.אי ו/או ע"י מימוש כל זכות אחרת של אי.בי.אי
על פי הסכם זה ו/או על פי כל מסמך אחר שהוא  ,ולבעל החשבון לא
תעמוד כל טענה ו/או ד רישה כלפי אי.בי.אי אם כתוצאה ממימוש
המשכון ייגרמו לבעל החשבון אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ,לרבות אם
המחיר בו ימומשו ניירות הערך יהיה נמוך ממחיר רכישתם ו/או מסך
הכספים שהשקיע בעל החשבון בחשבון ניירות הערך ,ובכלל זה לא
תחול על אי.בי.אי כל חובה להתחשב במועדי פקי עה של אופציות ו/או
מימוש של אופציות וכל מועד אחר בקשר לעסקאות עתידיות ו/או
עסקאות פורוורד ,ו אי.בי.אי תהיה רשאית לצורך מימוש המשכון
להעמיד לפירעון מיידי את הפוזיציות הפתוחות בחשבון ניירות הערך,
לרבות בעסקאות באופציות ו/או בחוזים עתידיים ו/או לערוך שינויים
ב פוזיציות הפתוחות עבור בעל החשבון ו/או לסגור אותן ,כולן או
מקצתן ; בכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אי.בי.אי
תהיה זכאית למכור ,להעביר או לרכוש ,אופציות או חוזים עתידיים,
בשם בעל החשבון ועבורו ,והכל ,לצורך שינוי או סגירת הפוזיציות
הפתוחות עבור בעל ה חשבון ,ככל שיידרש לצורך מילוי התחייבויות
אי.בי.אי .

. 8.2

בעל החשבון מסכים בזה  ,כי אם אי.בי.אי תחליט למכור את ניירות
הערך הממושכנים או כל חלק מהם בעצמה  ,היא לא תידרש להודיע ל ו
על כך מראש.

. 8.3

הסכומים אשר ייגבו ו/או ימומשו עקב מימוש זכויות אי.בי.אי לפי
הסכם זה ,י י זק פו לפי הסדר הבא:
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. 8.3.1

סילו ק ההוצאות הנגרמות כתוצאה ממימוש הסכם זה
ע ל יד י אי.בי.אי  ,לרבות שכ " ט עו"ד.

. 8.3.2

תשלום ריבית מקסימלית הנהוגה ב אי.בי.אי בגין פיגור
בתשלום הסכומים המובטחים .

. 8.3.3

סילוק סכומי הריבית שיגיעו ל אי.בי.אי בגין הסכומים
המובטחים.

. 8.3.4

סילו ק סכומי הקרן שיגיעו לאי .בי.אי לרבות סכומים
נוספים עקב הצמדת הקרן למדד יוקר המחיה או לכל
מדד אחר כלשהוא ,כפי שיקבע על ידי אי.בי.אי לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,או לפי סדר זקיפה אחר שיקבע
על ידי אי.בי.אי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

קיזוז ועיכבון
. 9.1

מבלי לגרוע מסעיפים אחרים ב הסכם זה ,ונוסף על כך ומבלי לפגוע
בזכויות אחרות של אי.בי.אי ,הרי במקרה של אי תשלום במועדו של
סכום כלשהו ש בעל החשבון יהיה חייב ל אי.בי.אי בגין הסכומים
המובטחים או בקרות אחד מן המקרים אשר מקנה ל אי.בי.אי את
הזכות להעמיד לפ י רעון מי י די  ,כאמור בסעיף  10להלן ,את כל או את
חלק מן הסכו מים המובטחים  ,יהיה ל אי.בי.אי  ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,וללא צורך בהסכמת בעל החשבון או אף בהודעה מוקדמת
לבעל החשבון :
. 9.1.1

. 9.1.2

. 9.2

זכות קיזוז על כל הכספים הנמצאים ו/או שי ימצאו אצל
אי.בי.אי עבור בעל החשבון בכל חשבון שהוא  ,לרבות
חשבון ניירות הערך  ,כנגד כל סכום שיעמוד לזכות ב על
החשבון .
הזכות לזקוף כל סכום שנתקבל בכל אופן  ,צורה ודרך
מ בעל החשבון ו/או עבורו ו/או על חשבונו ו/או ע ל יד י
מכירת ניירות הערך הממושכנים ו/או מימוש כל זכות
ו /או כל בטחון הנמצא ו/או ש י ימצא ברשותה של
אי.בי.אי ,על חשבון הסכומים המובטחים או כל חלק
מהם  ,כפי שתמצ א אי.בי.אי לנכון  ,ובמקביל להעביר כל
סכום שיעמוד לזכות אי.בי.אי בכל חשבון שהוא לכל
חשבון אחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
אי.בי.אי.

בעל החשבון נותן בזאת לאי.בי.אי במפורש זכות ע י כבון על ניירות
הערך הממושכנים (לרבות ניירות הערך הנוספים).
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פירעון מיידי

. 10

מוס כם בזה על ידי בעל החשבון כי הסכומים המ ו בטחים שהוא חייב ל אי.בי.אי
בכל עת יהיו ניתנים לדרישה לפ י רעון מיידי  ,וגם אם הוסכם על פ י רעון
לש י עורין יעמדו הסכומים המבוטחים לפ י רעון מיידי בכל אחד מן המקרים
המפורטים להלן:

. 11

10.1

בעל החשבון פ י גר בפ י רעון סכום כלשהו שהוא חייב ל אי .בי.אי ;

10.2

התקבלה החלטה לפירוק ו של בעל החשבון (במקרה של תאגיד) או על
פשיטת רגל של בעל החשבון (במקרה שהוא יחיד) או החלטה לכינוס
נכסיו של בעל החשבון;

10.3

בעל החשבון הפסיק את עסקיו לתקופה העולה על  7ימים ;

10.4

הוטל על בעל החשבון ו/או נכסיו כולם או חלקם עיקול שלא הוסר
תוך  7ימים ;

10.5

יש לאי.בי.אי חשש סביר ש בעל החשבון לא יוכל לפרוע את חובותיו ;

10.6

אי.בי.אי נדרשה לשלם כספים בגין העמדת האשראי ו/או ביצוע כל
פעולה בניירות ערך עבור בעל החשבון;

10.7

בעל החשבון ו/או מי מטעמו ביקשו מ אי.בי.אי או מהגוף המוסדי,
אצלו רשומים ניירות הערך הממושכנים ,ל סגור את חשבון ניירות
הערך;

ביטוח
אי.בי.אי רשאית  ,בכל עת ,לבטח את ניירות הערך הממושכנים על חשבונה או
לדרוש מ בעל החשבון שיבטחם נגד הסיכון שייפדו בדרך הגורל בסכום פחות
ממחיר השוק או נגד כל נזק או סיכו ן אחר ,כפי שתמצא לנכון ,בתנאי
שאי.בי.אי תהא חופש י יה מכ ל אחריות ו /או התחייבות בקשר לכל ביטוח כנ"ל
ו/או במקרה שלא תבטח את ניירות הערך הממושכנים ו/או לא תדרוש את
ביטוחם ,בין אם אי.בי.אי לא ביצעה כלל את הביטוח הנ"ל ובין אם לא ביצעה
אותו בסכום ,בזמן או באופן הנכון מאיזו סיבה שהיא.
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עמלות ותשלומים
בעל החשבון מ סכים כי אי.בי.אי תחייב אותו בעמלה בגין טיפולה בניירות
הערך הממושכנים  ,לרבות מכירתם  ,וכן בריבית בשיעו ר הנהוג ב אי.בי.אי .

 . 13שונות
. 13.1

. 13.2

חשבונות אי.בי.אי ,כרשום בספריה ,ייחשבו לנכונים וישמשו הוכחה
מכרעת ומוחלטת נגד בעל החשבון לכל פרטיהם הן בנוגע לסכומים
המובטחים והן בנוגע לניירות הערך הממושכנים ולתמורתם.
על הסכם זה יחולו הוראות חוק המשכון .
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. 13.3

. 13.4

. 13.5

. 13.6
. 13.7

. 13.8

בעל החשבון לא יהא רשאי להעביר זכות מזכויותיו ו/או התחייבות
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ללא קבלת הסכמת אי.בי.אי לכך
מראש ובכתב.
הצדדים קובעים בזה את העיר תל  -אביב יפו למקום השיפוט לכ ל
צרכי הסכם זה ,אולם שום דבר האמור כאן לא יפגע בזכויות
אי.בי.אי לתבוע את בעל החשבון בכל בית משפט מוסמך אחר.
למען הסר ספק ,הוראות בעל החשבון והתחייבויות בעל החשבון הן
בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי ללא הסכמתה המפורשת
של אי.בי.אי בכתב ,ותחייבנה גם את הבאים מכוחו לרבות היורשים,
מנהלי ע י זבון ,נאמנים ,אפוטרופוסים ,מפרקים ומקבלי נכסים של
בעל החשבון .
אין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של אי.בי.אי לגבות את הסכומים
המובטחים שלא על ידי מימוש הסכם זה.
א ין במימוש הסכם זה כדי לגרוע מזכותה של אי.בי.אי לגבות מ בעל
הח שבון את יתרת הסכומים המובטחים שלא סולקו במימוש הסכם
זה.
מבלי לגרוע מההוראות האחרות שבהסכם זה ,כל ויתור ,ארכה ,
הנחה ,שתיקה ו/או הימנעו ת מפעולה (להלן  " -ויתור ") מצד אי.בי.אי
לגבי אי קיומה החלקי או המלא של התחייבות כלשהי מהתחייבויות
בעל החשבון על פי הסכם זה ,לא י יחשב כויתור מצד אי.בי.אי על
זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.

ול ראיה באו הצדדים על החתום :
חתימת בעל/י החשבון_________________ , _______________ :

שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ :
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