
שם הלקוח:_____________

מספר חשבון :___________

תאריך:________________

לכבוד 

שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ (אי.בי.אי) 

בהמשך להסכם פתיחת החשבון באי.בי.אי ולתנאיו, אני מאשר בזאת כדלקמן:

1. לשייך את מערכת המסחר שאי.בי.אי מעמידה לרשותי למסלול "מורחב" לצפייה בנתוני 

מסחר (רצף ונגזרים) בזמן אמת, הכולל את כלל המידע המופץ על ידי הבורסה לניירות ערך 

בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

2. השיוך למסלול המורחב יעשה ללא עלות ובלבד שהחשבון יניב פעילות של לפחות 100 ₪ 

מעמלות מסחר לחודש ללקוח פרטי, או של 200 ₪ לחודש ללקוח עסקי (להגדרת לקוח 

פרטי/עסקי ראו סעיף 5 להלן). 

אני מאשר כי במידה שהחשבון לא יעמוד בתנאי זה, אי.בי.אי תהיה רשאית לגבות בכל 

חודש מחשבוני את ההפרש בין סך עמלות המסחר החודשי אשר שולמו בפועל על ידי לבין 

100 ₪ ללקוח פרטי או לבין 200 ₪ ללקוח עסקי. [חיוב מלא יגבה גם בגין שימוש חלקי 

בחודש נתון].

3. אי.בי.אי תהיה רשאית לבטל את השיוך למסלול המורחב בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי.

4. ידוע לי  כי על טופס זה יחולו כל הוראות הסכם ההתקשרות בינינו. 

5. אנא סמן את בחירתך – 

[ ] אני מצהיר כי אני לקוח פרטי - אינני מנוי בסעיפים (1) עד (8) לתוספת הראשונה לחוק 
. בנוסף, אני מצהיר כי המידע שיוצג במסגרת המסלול המורחב 1 ניירות ערך, תשכ"ח - 1968

לא ישמש אותי לצורך פעילותי העסקית.  

[ ]  אני לקוח עסקי -  לקוח עסקי הוא כל מי שאיננו לקוח פרטי.

חתימת בעל החשבון:  ______________

1
 (1)    קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה 
לניהול קרן כאמור; (2)  קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), 
התשס"ה-2005;(3)  מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח, תשמ"א-1981;(4)  תאגיד בנקאי ותאגיד עזר 
כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת, הרוכשים בעבור עצמם או בעבור 
לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;(5) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק 
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם 
משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;(6)  יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) 
בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו;(7)   חבר בורסה, 
הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;(8)  חתם שמתקיימים 

בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג) לחוק ניירות ערך, הרוכש בעבור עצמו; 
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