
גרסה מיום 20-6-2019

ǀ  הסכם .בי.אי בע"מ   שירותי בורסה והשקעות בישראל אי

לכבוד  מס' חשבון:  

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

1

הסכם אשראי

מס' זהות/מס' רישום של תאגיד/מס' דרכון שם הלקוח

בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ (להלן – בהמשך למסמכי פתיחת חשבון עליהם חתמנו מול שרותי  .1

" בהתאמה), אנו הח"מ מבקשים כי החברה תעניק לנו אשראי מאושר  "החברה", "הסכם התנאים הכלליים

 . ן, הכל בהתאם ובכפוף לכל תנאי הההסכם שלהלן אשר יחולו על האשראי לצורך ניהול החשבו

כותרות הסעיפים בהסכם  זה מובאות לשם נוחות הקריאה בלבד ואין ליתן להן כל משמעות בפירוש ההסכם או   .2

ו.  בסעיף מסעיפי

. בע"מ  .בי.אי בכל מקום בנספח זה בו נכתב "החברה" או "אי.בי.אי" משמעה שרותי בורסה והשקעות בישראל אי  .3

וכן מי שיבוא במקומה או בנעליה. 

זה באופן מפורש תהא המשמעות אשר הוגדרה להם בנספח ההגדרות  לכל המונחים אשר לא הוגדרו בהסכם   .4

המצורף. 

בקשה להעמדת אשראי   .5

ביקש הלקוח לקבל אשראי מהחברה, יחתום הלקוח על נספח תנאי האשראי המצורף כנספח להסכם זה כנספח 

ה'  (להלן: "נספח תנאי האשראי"). 

האשראי המאושר   .6

לפעול בחשבון ולתת הוראות הכרוכות באשראי או תוך  החברה רשאית, אך אינה חייבת, לאשר ללקוח   6.1

ו/או למסגרת הפעילות בסכום המבוקש או  , ורשאית לקבוע תקרה לאשראי  ן חשיפה לסיכונים בחשבו

בסכום הנמוך מהמבוקש ו/או להגביל את האישור בזמן ("אישור האשראי"), הכל בכפוף לתנאי הסכם 

 . זה להלן

רג או עלול לגרום לחריגה מכל אחת  יהיה הלקוח רשאי לפעול באופן החו על אף האמור, בכל עת, לא   6.2

מהמגבלות והסכומים הבאים: 

, או כפי ששונה על  הסכום שנקבע על ידי החברה כתקרת האשראי הכספי בנספח תנאי האשראי  6.2.1

  ; ("התקרה" או "תקרת האשראי הכספי") ידי החברה מעת לעת 

י לביטחון כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת  ו שווי הנכסים בחשבון בהתאם למקדמי השו  6.2.2

יים להיות שונים או מחמירים מאלו הקבועים בהוראות תקנון  לפי שיקול דעתה, אשר עשו

, (אלא ככל  ("שווי הבטחונות") ועל פי צורת החישוב הנהוגה בחברה בנוגע לבטחונות  הבורסה, 

, ואז יהיה האשראי  ("אשראי חריג") שאישרה החברה ללקוח בכתב אשראי בחריגה מבטחונות 

לתקרת האשראי החריג שאישרה החברה ולתנאים בהם הסכימה החברה להעמיד את  כפוף 

 ;( האשראי החריג

הסכום שנקבע על ידי החברה בנספח תנאי האשראי, כפי ששונה על ידי החברה מעת לעת,   6.2.3

מסגרת הפעילות של הלקוח בנכס כלשהו, בסוג כלשהו של נכסים, או  כסכום מקסימאלי לסך 

("מסגרת הפעילות");   בכלל 
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ו: "האשראי  מגבלות התקרה, שווי הבטחונות, האשראי החריג ומסגרת הפעילות יקראו להלן יחדי )

המאושר")  

 : יודע ומסכים במפורש לאמור להלן הלקוח   6.3

ללקוח לא תהיה כל זכות מוקנה באשראי. החברה רשאית בכל עת, ואף ללא הודעה ללקוח,   6.3.1

כליל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.   להקטין את האשראי המאושר, אף לכדי ביטולו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי אישור האשראי על ידי החברה, ככל שיהיה, והעמדתו,   6.3.2

יום, שלא לחדש את  בלבד. לפיכך, החברה רשאית לחדש את האשראי מדי  יומי  הינם לאשראי 

יובהר, כי חידוש  יום.  האשראי ו/או לחדשו בתנאים (לרבות הקטנת סכום האשראי המאושר) מדי 

האשראי במשך תקופה (לרבות בהתנהגות) אינו מקנה ללקוח זכות לחידושו בעתיד. אין באמור 

כדי לפגוע בזכויות אחרות של החברה על פי הסכם זה. 

העמדת האשראי   .7
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ן, תחשב כהסכמת החברה להעמדת אותו אשראי, בכפוף  העמדה בפועל של האשראי המאושר בחשבו  7.1

אי. על אף האמור, לא יראו בכיבוד הוראה או הוראות בודדות של הלקוח החורגת  לכל תנאי האשר

ן, אלא ככל שהכיבוד נעשה על ידי החברה כחלק  מיתרת הזכות בחשבון משום אישור של אשראי בחשבו

מאישור בקשת האשראי של הלקוח. בנוסף, כל אשראי שיועמד בפועל, מסיבה כלשהי, העולה על 

ו מועד יחשב חריגה מהאשראי המאושר וכחריגה בחשבון ויחולו עליו ההוראות  האשראי המאושר באות

הרלוונטיות בהסכם זה.  

האשראי המאושר יועמד כנגד ביטחונות בחשבון כפי שתדרוש החברה מעת לעת.   7.2

8. תנאי האשראי: 

ידוע ללקוח והוא מסכים כי האשראי המאושר אשר החברה תעמיד בחשבונו יהיה, בכל עת, אשראי   8.1

ופה של יום עסקים אחד בלבד, אשר מועד פירעונו יהיה ביום העסקים הסמוך לאחר מועד העמדתו  לתק

  . של האשראי

על אף האמור, הלקוח מבקש והחברה מסכימה כי האשראי המאושר בחשבון יחודש מדי יום באופן   8.2

"), למעט במקרים הבאים:  ("חידוש האשראי יים להלן  , בתנאים המנו אוטומטי

החליטה שלא לחדש את האשראי המאושר, לפי שיקול דעתה הבלעדי  במקרה בו החברה   8.2.1

והמוחלט, ומבלי שתהיה עליה חובת הודעה ללקוח או חובת נימוק לכך. במקרה כזה  הלקוח 

התקבלה ההחלטה שלא לחדש את האשראי המאושר;  יפרע את האשראי באותו יום העסקים בו 

או 

, במועד  ן במקרה בו הלקוח הודיע לחברה בכתב שהוא מבקש להפסיק להעמיד לו אשראי בחשבו  8.2.2

בו פרע הלקוח את האשראי.  

(להלן: "שיעור הריבית").  בנספח תנאי האשראי  האשראי המאושר יישא ריבית בגובה השיעור המפורט   8.3

מבלי לגרוע מהאמור, חידוש האשראי המאושר מדי יום כאמור יהיה באותם תנאים שחלו ביום הקודם,   8.4

אלא אם הודיעה החברה ללקוח על שינוי שיעור הריבית, לרבות שינוי המרווח או שינוי שיטת חישוב 

ו/או על הקטנת או הגדלת תקרת האשראי המאושר  לרבות שינוי כלשהו בהוראות סעיף  8.5 להלן  הריבית, 

("שינוי תנאים"). במקרה של שינוי תנאים כאמור, מבקש  או על כל שינוי אחר בתקרת האשראי המאושר 

לתנאים החדשים, אלא אם הודיע הלקוח  הלקוח בזאת כי החברה תחדש את האשראי המאושר בכפוף 

די.   לחברה על רצונו לפרוע את האשראי ופרע את האשראי באופן מיי

יומית, המחושבת בדרך של הכפלת סכום האשראי  הריבית על האשראי המאושר תהיה ריבית מצטברת   8.5

8 לעיל, בחלוקה למספר הימים בכל שנה  שהועמד בפועל בחשבון בשיעור הריבית כהגדרתה בסעיף  3.

קלנדרית בפועל, כפול מספר הימים בתקופה הרלוונטית לחישוב. הריבית תיפרע על ידי הלקוח בסופו של 

, לפי המוקדם, אלא אם דרשה החברה את תשלום הריבית קודם לכן,  ן כל חודש או במועד סגירת החשבו

. הריבית תחושב ביחס לסכום האשראי שהועמד בפועל בחשבון בכל אחד מהימים  במועד פירעון האשראי

לקרן האשראי (ככל שלא נפרעה) אחת לחודש  של החודש/התקופה הרלבנטית לחישוב. הריבית תצטרף 

ן.   בתום החודש, והחל מאותו המועד תחשב כחלק מקרן האשראי לכל דבר ועני

פעילות באשראי בחשבון   .9

הלקוח מתחייב כי כל הוראה בחשבון לא תחרוג מיתרת האשראי הפנויה וממסגרת הפעילות הפנויה. כל   9.1

הוראה של הלקוח שביצועה יגרום לחריגה מיתרת האשראי הפנויה או ממסגרת הפעילות הפנויה תחשב 

ן.    כחריגה בחשבו

  - לענין זה 
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(2) חיובים  ן,  (1) יתרת החובה בחשבו  : "יתרת האשראי הפנויה" משמעה האשראי המאושר בניכוי

עתידיים, יתרה שלילית או הפסד אשר עלול להיווצר בחשבון אשר סכומם ידוע או משוער, בין שהם 

(5) חיובים על פי תנאי הסכם זה  ן;  ודאיים ובין שהם מותנים; (4) סכומים המופקדים כבטוחה בחשבו

  ; כגון עמלות, ריבית וכד'

בניכוי הפעולות שבוצעו ביחד עם  ן  "מסגרת פעילות הפנויה" משמעה מסגרת הפעילות שאושרה בחשבו

פעולות אשר ניתנה הוראה לבצען.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה ובנוסף לו הלקוח מסכים בזאת, כי כל עוד תהא יתרת חובה   9.2

ן, תהא החברה רשאית להימנע מלעשות פעולה כלשהי בחשבון אם,  בחשבו בחשבון ו/או חשיפה לסיכונים 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הפעולה עלולה לסכן את יכולת הפירעון בחשבון או לגרום לחריגה 

ן, באופן מיידי או בעתיד, והלקוח מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  בחשבו

 . לו כתוצאה מאי ביצוע הוראה/ות כלשהי/כלשהן ו/או בקשר לכל נזק שיגרם  מהחברה בגין 

10. מועד פירעון האשראי  

 3

הלקוח מתחייב לפרוע את האשראי המאושר עם דרישתה של החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה   10.1

הבלעדי של החברה, או בתום התקופה הנקובה בנספח תנאי האשראי לחידוש האשראי (אם 

נקבעה תקופה כאמור), לפי המוקדם.  

מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף לו, החברה תהיה רשאית לבטל כל אישור אשראי בחשבון ולהעמיד כל   10.2

ידי וללא הודעה ללקוח, בכל המקרים  די, באופן מי , לפירעון מיי ו אשראי, יהיו תנאיו אשר יהי

הבאים: 

וי הבטחונות של  אם אירעה חריגה בחשבון מסכום האשראי המאושר, לרבות בגין שינוי בשו  10.2.1

הלקוח, כפי שהם מחושבים על ידי החברה; 

אם הלקוח או מי מטעמו הפר הסכם זה או כל הסכם או הסכמה אחרת בין הצדדים;   10.2.2

אם הלקוח לא שילם לחברה במועד הפירעון סכום כלשהו מסכום החוב;   10.2.3

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הלקוח, בהסכם זה ו/או בכל הסכם ו/או בכל כתב ו/או בעל   10.2.4

פה ו/או בכל התקשורת שנעשתה ו/או שתעשה בין הלקוח לבין החברה, אינה נכונה ו/או אינה 

מדויקת; 

אם אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו הכספית של הלקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי   10.2.5

של החברה, או אם יחול שינוי מהותי בעסקי הלקוח, לרבות הליכי מכירה של נכסים חיוניים 

עסקיו או כל שינוי מהותי אחר, או אם תהיה פגיעה מהותית, לפי שיקול דעת החברה, ברכוש  ל

הלקוח או בכל חלק ממנו, או אם תיפסק הפעילות העסקית או חלק ניכר ממנה אצל הלקוח; 

ן זה, חזקה שאי קיום פעילות עסקית או חלק ניכר ממנה אצל הלקוח למשך חודשיים,  לעניי

תיחשב כהפסקת הפעילות העסקית של הלקוח או חלק ניכר ממנה; 

אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל אחרת דומה (להלן בסעיף זה: "העיקול") על רכוש   10.2.6

הלקוח או כל חלק ממנו בסכום אשר יש בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לפגוע 

יותיו על פי הסכם זה, או אם יוטל עיקול על הבטוחות או חלקן;  ביכולת הלקוח לעמוד בהתחייבו

במקרה של מוות, פסלות דין או מאסר של הלקוח;   10.2.7

אם תוגש בקשה או ימונה מפרק, כונס נכסים, מנהל,  נאמן או כל בעל תפקיד דומה על כל או   10.2.8

חלק מרכוש הלקוח, זמני או קבוע, ו/או אם הלקוח יקבל החלטת פירוק ו/או אם הלקוח יפשוט 

יוצע ו/או יאושר הסדר או הצעת פשרה בין  יטת רגל ו/או  את הרגל ו/או יעשה מעשה של פש

יוצא צו הקפאת הליכים נגדו ו/או ייפתחו הליכי שיקום  ו ו/או אם יתבקש ו/או  ן נושי הלקוח ובי

על ידו; 

ן על פי כל התקשרות  אם ביצוע איזו מהתחייבויות הלקוח כלפי החברה, בין על פי הסכם זה ובי  10.2.9

בלתי חוקי, בכל עת לאחר חתימת הסכם זה, גם אם טרם הגיע  אחרת בין הצדדים, הפך להיות 

המועד לביצוע אותה התחייבות; 

ו, כולם או חלקם, כלפי נושים  יותי יידרש הלקוח לפרוע בפירעון מוקדם את חובותיו והתחייבו אם   10.2.10

ן.   אחרים, או אם הועמד חוב כלשהו של הלקוח לפירעון מיידי לרבות על פי פסק די

ו/או מהוראות ו/או נהלי החברה ו/או הבורסה ו/או מסלקת  בכל מקרה של חריגה מבטחונות   10.2.11

מעו"ף בע"מ ו/או כל גורם מוסמך אחר. 

בכל מקרה אחר, בו החברה סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי יש חשיפה לסיכונים   10.2.12

ן.   בחשבו

11. פירעון האשראי 
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ן, מתחייב הלקוח לשלם לחברה באופן מיידי את כל יתרת  בכל מקרה בו יעמוד האשראי לפירעו  11.1

, לרבות כל ריבית ו/או עמלה ו/או הוצאה וכל תשלום אחר בגין האשראי. מבלי לגרוע  האשראי

לחייב את חשבונו של הלקוח  תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה,  מהאמור לעיל, 

, ייחשבו כחריגה בחשבון  , כל עוד לא נפרעו ר, וסכומים אלו בכל יתרת האשראי והחיובים בגינו כאמו

 . ן ישאו ריבית בשיעור הריבית המקסימלי הנהוג בחברה לחריגה בחשבו וי

כל אשראי שהגיע מועד פירעונו כאמור ולא שולם באופן מיידי על ידי הלקוח, וכל חריגה בחשבון   11.2

החל מהמועד בו היה על הלקוח לשלמם ועד למועד תשלומם  יישאו, לפי שיקול דעתה של החברה, 

בפועל על ידי הלקוח, ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנהוג בחברה. בכל מקרה בו לא נקבע 

שאו הסכומים האמורים ריבית פיגורים השווה לשיעור הריבית השנתי  שיעור לריבית הפיגורים, יי

לשנה, מחושבת באופן חודשי  החלה על האשראי לולא הפיגור בתוספת 6% (שישה אחוזים) 

או בריבית הפיגורים המקסימלית  ומצטברת לקרן באופן בו היתה מצטברת הריבית לולא הפיגור, 

  . ("ריבית פיגורים") המותרת על פי דין 

בכל מקרה שהלקוח לא ישלם לחברה כל חוב המגיע ממנו במועדו, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת   11.3

ן, החברה תהיה רשאית לנקוט  רה על פי הסכם זה, כל הסכם אחר עם הלקוח ועל פי די העומדת לחב

, על חשבון הלקוח, וזאת מבלי צורך בהודעה מוקדמת ללקוח:   בפעולות הבאות, כולן או חלקן

לעכב תחת ידיה את נכסי החשבון או כל חשבון אחר של הלקוח לבד או עם אחרים עד לפירעון   11.3.1

החוב; 

ן הינו בבעלותו  ן, לרבות חשבון אחר של הלקוח, בין אם החשבו כנגד נכסי החשבו לקזז את החוב   11.3.2

הבלעדית ובין אם החשבון הוא משותף עם אחרים, והלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה 

כנגד כל טענה או דרישה שתועלה על ידי מי מהשותפים בחשבון המשותף כנגד החברה בקשר 

זוז החוב;   עם ביצוע קי

או בכל חשבון אחר של הלקוח לבד או עם  למכור ו/או לממש את נכסי הלקוח המופקדים בחשבון   11.3.3

אחרים; 

ן, לרבות מימוש אופציה, המרת נייר  ן נכסי החשבו לממש ו/או להמיר כל זכות שעמדה ללקוח בגי  11.3.4

יות וכיו"ב;  ערך, ניצול זכו

ידי על ידי הלקוח במועד  מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה בו כאמור לא נפרע האשראי באופן מי  11.3.5

, לבצע כל  אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי פירעונו על פי הסכם זה, תהיה החברה רשאית, 

למכור ו/או לממש ו/או להמיר, בבורסה  לו, ובין היתר  פעולה אשר תביא לצמצום החוב או ביטו

ו/או לעשות כל  ו/או במכירה מחוץ לבורסה, כל נכס שיהיה בחשבון או בכל חשבון אחר של הלקוח 

פעולה אחרת בחשבון הלקוח ו/או בכל חשבון אחר של הלקוח מעת לעת לצורך סילוק ו/או 

ו/או הקטנת החשיפות  הקטנת האשראי שהועמד בחשבון והריבית בגינו ו/או לצורך סילוק כל חוב 

(כגון לצורך סגירת פוזיציה של מכירה  לסיכונים בחשבון לרבות קניית כל נכס הדרוש לצורך כך 

(לרבות מחיר הנמוך ממחירי הבורסה)  , וזאת בכל מחיר  ( בחסר או של כתיבת אופציה בחשבון וכו'

למען הסר ספק, בכל מקרה של מכירת ו/או קניית ו/או מימוש   . ן ו/או תנאי שהחברה תמצא לנכו

ו/או בכל חשבון אחר של הלקוח, תשמש התמורה להקטנת האשראי  ן  ו/או המרת נכסים בחשבו

בחשבון באותו המועד ו/או להקטנת כל חוב או חיוב של הלקוח כלפי החברה ו/או לצורך סילוק 

 . ן ו/או הקטנת החשיפות לסיכונים בחשבו חוב הלקוח 

ין סעיף  11 זה  ן הינו חשבון משותף, מובהר בזאת כי לעני ן בו עומד האשראי לפירעו ככל שהחשבו  11.3.6

לעיל ולהלן, כל אחד מבעלי החשבון מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שבמקרה בו תידרש החברה 

שתיווצר בחשבון המשותף, החברה תהא רשאית לקזז את  לקזז את מלוא החוב/יתרת האשראי 

ללא צורך במתן הודעה מראש על כך למי  החוב מכל נכסי החשבון באופן חלקי ו/או מלא, 

  . ן, וללא התחשבות בחלקו היחסי בבעלות כל אחד מהשותפים בנכסי החשבון מהשותפים בחשבו

הלקוח פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזקים שיגרמו או עלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מהעמדת   11.4

בחשבון ו/או הפסקת העמדת האשראי כאמור ו/או דרישה לפירעון מיידי של האשראי ו/או  האשראי 

מכירה ו/או מימוש ו/או המרה ו/או רכישה של נכסים בחשבון ו/או בחשבון אחר של הלקוח בשל כך ו/או 

ז ו/או עיכוב ו/או המרת כספים ונכסים  זו מימוש כל בטוחה אחרת שהעמיד הלקוח לחברה ו/או מקי

ו/או מכל פעילות אחרת בהתאם  כאמור לעיל ו/או לצורך סילוק ו/או הקטנת החשיפות לסיכונים בחשבון 

זה. למען הסר ספק מובהר כי אם החברה לא נקטה בפעולה כלשהי כאמור בסעיף  11 זה, לא  לסעיף  11 

ן נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הפסד  יוכל הלקוח לבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגי

 . שייגרמו לו, לרבות כתוצאה מיתרת חובה בחשבון ו/או מחשיפה לסיכונים בחשבון

 4
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לפרוע בכל דרך שהיא את האשראי שיועמד לטובתו על ידי החברה,  מבלי לפגום בחובתו של הלקוח   11.5

ו/או בכל חשבון אחר של  , כפי שיהיו מעת לעת,  ן , שימצאו בחשבו ן מקובל על הלקוח כי כל נכסי החשבו

ישמשו ביטחונות לפירעון האשראי והריבית בגינו ולפירעון של כל חוב, לרבות כל  הלקוח בחברה 

הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מהלקוח. 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 הלקוח בחברה 

יחשבו כהוכחה מספקת לכך שנמסרו לחברה בתור בטחון לסילוק כל חוב וכל הסכומים המגיעים לחברה 

ן ו/או מסמך מיוחד לשם שיעבוד ו/או משכון  , ולא יהיה צורך בשום מסמך שיעבוד ו/או משכו מהלקוח

הנכסים והזכויות האמורים.  

ין, לחברה, להבטחת תשלום כל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח ממשכן או משעבד בזאת, לפי העני  11.6

וכל חשבון אחר  סכום או חוב שיגיע לחברה, את החשבון ואת כלל נכסי החשבון כפי שיהיו מעת לעת, 

הכספים, ניירות הערך, הנכסים הפיננסיים והזכויות  , וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל  והנכסים בו

המצויים בהם ו/או שיהיו מצויים בהם מעת לעת, בשעבוד קבוע ראשון מדרגה.  

כתב משכון חשבון ניירות ערך" המצורף  " - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח יחתום על נספח ט'   11.7

 5

להסכם זה.  

ן, הלקוח אחראי לוודא כי הוא עומד במסגרת  מובהר כי בעת מתן הוראה לחברה לבצע פעולות בחשבו  11.8

ו/או הבורסה  ן, ככל שנקבעו, על ידי החברה  לחשבו האשראי המאושר לרבות במסגרת הפעילות שנקבעה 

ו/או מסלקת מעו"ף בע"מ, ו/או כל גורם מוסמך אחר, ולא לחרוג מהם, והוא מוותר בזאת ויתור סופי 

דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ועל כל הוצאה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד  ומוחלט על כל טענה ו/או 

שייגרמו לו כתוצאה מחריגה כאמור, הנובעת מביצוע פעולה בחשבון שנעשתה על פי הוראת הלקוח. 

יתר על כן, הלקוח מסכים כי כל עוד קיימת יתרת חובה בחשבונו ו/או החשבון חשוף לסיכונים תהא 

ן.   מנע מביצוע פעולה כלשהיא בחשבו רשאית החברה להי
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הצהרת סיכון 

 6

(השקעה ממונפת) מגדיל  ו/או באשראי חריג ככל שאושרו  הלקוח מצהיר, כי ידוע לו כי השימוש באשראי 

באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בחשבון ויודע כי, במקרה של ירידה בשווי של ני"ע שנרכש באשראי או 

במקרה של ביצוע עסקה בנכס פיננסי או פעולה החושפת את הלקוח לסיכונים של שינויים מכל סוג שהוא 

בשוק, ההפסד לא ינבע רק מההפסד בגין ני"ע או הנכס הפיננסי אלא גם מהאשראי שנטל לצורך כך 

(והריבית בגינו). הלקוח מצהיר כי הוא חותם על נספח תנאי האשראי על בקשה לאשראי חריג ו/או על כל 

נספח או בקשה אחרת בקשר עם האשראי תוך הבנה וידיעה ומתן משקל לסיכון כאמור, וכי הוראות הסכם 

זה והוראות נספחי האשראי האמורים ברורים לו.   זה 

 

 

 
שם החותם: ___________________________ * ת.ז. / ח.פ. / דרכון ________________________________ 
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נספח ה'

מס. חשבון ("החשבון"): 
 

שם הלקוח: 
 

תאריך: 
 

נספח תנאי אשראי 

 – .בי.אי בע"מ (להלן  בהמשך למסמכי פתיחת חשבון עליהם חתמנו מול שרותי בורסה והשקעות בישראל אי

" בהתאמה), אנו הח"מ מבקשים כי החברה תעניק לנו אשראי מאושר לצורך  "החברה", "הסכם התנאים הכלליים

ן, הכל בהתאם ובכפוף לכל תנאי הסכם התנאים הכלליים אשר יחולו על האשראי ובכפוף לאמור  ניהול החשבו

בנספח זה.  

זו אינה מחייבת את החברה, וכי רק אישור החברה להעמדת האשראי והעמדתו  ידוע לנו ואנו מסכימים כי בקשתנו 

בפועל יחייבו את החברה, וזאת בכפוף לכל תנאי שתעמיד החברה להעמדת האשראי. כן ידוע לנו ואנו מסכימים כי 

החברה רשאית לבטל ו/או להקטין את האשראי המאושר ו/או להקטין ו/או לבטל את תקרת האשראי הכספי ו/או 

מסגרת הפעילות, ו/או לדרוש את פירעון האשראי, כולו או חלקו, בכל עת. 

לכל המונחים אשר לא הוגדרו בנספח זה באופן מפורש תהא המשמעות אשר הוגדרה להם בהסכם התנאים 

הכלליים.  

1. סכום האשראי המאושר בחשבון*: 

ן, כהגדרתם להלן:   הסכום הנמוך מבין שווי הבטחונות בחשבון או תקרת האשראי הכספי הקבועה בחשבו

("שווי  וי לביטחון כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת  בחשבון בהתאם למקדמי השו א. שווי הנכסים 

הבטחונות"). 

 .(" ("תקרת האשראי הכספי  ₪ _________________ ן,  בסך של  ב. תקרת האשראי הכספי שנקבעה בחשבו

ן, בהתאם לסעיף 5  *יובהר כי סכום האשראי המאושר בחשבון כפוף למגבלות מסגרת הפעילות שנקבעה בחשבו

להלן, ככל שנקבעה 

2. שיעור ריבית שנתי:  

  2.25 x העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד ריבית שקלית: 

יומי + 5.3%   ליבור  ריבית מט"ח: מטבע דולר: 

יורו: 7.7%;  ריבית מט"ח: מטבע 

ריבית מט"ח: מטבע לישט: 7.7% 

כמפורט בהסכם התנאים הכלליים.  3. שיעור ריבית פיגורים 

יומי מתחדש.  אשראי  4. משך האשראי  

5. מסגרת פעילות: 

ל, ידוע לי כי החברה קבעה לי מסגרת פעילות בגין כלל פעילותי באשראי / פעילותי  מבלי לגרוע מכל האמור לעי

ש"ח. ידוע לי   __________ (*יש למחוק את המיותר. ככל שלא נמחק, יחול על כלל האשראי) בגובה  בנגזרים/ אחר 

ממסגרת הפעילות, אף אם טרם הגעתי לתקרת האשראי הכספי או לשווי הבטחונות  ואני מתחייב כי לא אחרוג 

כמפורט בסעיף 1. 

 

מבלי לגרוע מתנאי הסכם התנאים הכלליים, אנו מתחייבים לפרוע את האשראי והריבית בכל עת עם דרישתה 

הראשונה של החברה.  

אנו מצהירים כי קראנו היטב את הוראות פרק ה' (אשראי) להסכם התנאים הכלליים, וכי הוראות אלו ברורות 

ומובנות לנו.  



גרסה מיום 20-6-2019 

ǀ  הסכם  .בי.אי בע"מ   שירותי בורסה והשקעות בישראל אי

נספח ה1) ככל שאושרו  אנו מצהירים, כי ידוע לנו כי השימוש באשראי ו/או באשראי חריג (בכפוף לחתימה על 

(השקעה ממונפת) מגדיל באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בחשבון וכי, במקרה של ירידה בשווי של ני"ע שנרכש 

במקרה של ביצוע עסקה בנכס פיננסי או פעולה החושפת אותנו לסיכונים של שינויים מכל סוג שהוא  באשראי או 

(והריבית  בשוק, ההפסד לא ינבע רק מההפסד בגין ני"ע או הנכס הפיננסי אלא גם מהאשראי שנטלנו לצורך כך 

). אנו מצהירים כי אנו חותמים על נספח תנאי האשראי ו/או על כל נספח או בקשה אחרת בקשר עם האשראי  בגינו

ר.  תוך הבנה וידיעה ומתן משקל לסיכון כאמו

אנו מצהירים בזאת כי לא תהינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין וסוג שהן כלפי החברה בגין מתן 

אשראי ו/או אי מתן אשראי ו/או מימוש ו/או מכירת ני"ע מהחשבון ו/או מימוש בטחונות אחרים שנעמיד לחברה 

לשם סילוק האשראי שינתן לנו והריבית בגינו. 
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נספח ט2' --  "כתב משכון חשבון ניירות ערך" 

שנערך ונחתם ב       ביום       בחודש       בשנת       

 1

בין 

                     

מספר מזהה            

מרחוב                      

- "בעל החשבון")  (להלן 

מצד אחד 

לבין 

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

מרחוב אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 

- "אי.בי.אי")  (להלן 

מצד שני 

הואיל ואי.בי.אי הינה חברת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן - "הבורסה"), העוסקת בין היתר במתן שירותי ביצוע 

בניירות ערך; 

והואיל ובעל החשבון פנה לאי.בי.אי בבקשה להעניק לו אשראי והרשאה לביצוע השקעה בנגזרים הכוללים אופציות וחוזים עתידיים 

הנסלקים במסלקת מעו"ף של הבורסה בתל אביב (להלן: "הנגזרים"), הכל כפי שיוסכם בינו לבין אי.בי.אי מעת לעת;  

והואיל ואי.בי.אי הסכימה להעניק לבעל החשבון אשראי והרשאה לביצוע השקעה בנגזרים.  

והואיל ובעל החשבון מתחייב בזה למשכן את חשבון ניירות הערך במשכון, הכולל בין היתר משכון ניירות 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 ובעל החשבון מתחייב בזה להחזיר לאי.בי.אי את כל הסכומים שיהיה חייב לה, לרבות בגין חבות של בעל החשבון בשל 

השקעה בנגזרים, בגינה יידרש להעמיד בטחונות, בתשלום אחד, עם דרישת אי.בי.אי ובתוספת ריבית מיום היווצרות החבות 

כאמור ועד ליום הפירעון בפועל בשיעור הנהוג באי.בי.אי, וכבטחון להתחייבויותיו, מסכים בזה בעל החשבון לחתום על הסכם 

זה; 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

1. מבוא, פרשנות ונספחים 

1.1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

1.2 כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לצורך נוחות ולא ישמשו לצורכי 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, תשכ"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 

הוראות פקודת החברות, תגברנה הוראות החוקים הנ"ל, על הוראות הסכם זה. 

1.5 לעניין נספח "כתב משכון חשבון ניירות ערך" זה, בכל מקום בו נאמר "משכון" יראו כאילו נאמר "שעבוד", והכל לפי העניין 

ובשינויים המחויבים. 

2. הצהרות אי.בי.אי. 

2.1 אי.בי.אי. חברת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. 

2.1 אי.בי.אי. בעלת הידע היכולת לפעול ולבצע עסקאות שונות בניירות ערך. 
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3. הצהרות בעל החשבון 
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בעל החשבון מצהיר בזאת כדלקמן: 

3.1 כי פנה בבקשה אל אי.בי.אי לאפשר לו לקבל אשראי ולאשר פעילות בנגזרים לרבות ביצוע כתיבת אופציות בעצמו. 

3.2 כי אי.בי.אי הסכימה להעניק לבעל החשבון אשראי והרשאה לביצוע  פעילות השקעה בנגזרים בעצמו. 

3.3 כי הסכם זה נוצר להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים, בין בשקלים ובין במטבע חוץ כלשהו, המגיעים 

ושיגיעו לאי.בי.אי מבעל החשבון בכל דרך, צורה, אופן וסיבה כלשהם, בין המגיעים מאת בעל החשבון לבדו או ביחד עם 

אחרים, בין שבעל החשבון כבר התחייב בהם או יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב ו/או בתור ערב, והעומדים לפירעון לפני 

מימוש הבטוחות הניתנות בזה או אחר כך, בין המגיעים ביחס לחשבון ניירות הערך, כהגדרתו בסעיף 5.1 להלן, 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 ובצירוף הפרשי הצמדה מכל סוג המגיעים ושיגיעו מבעל 

החשבון לאי.בי.אי בכל אופן ודרך בגין קרן וריבית צמודות (להלן: "הסכומים המובטחים"). 

3.4 כי ניירות הערך הממושכנים, כהגדרתם בסעיף 5.1 להלן, אינם ולא יהיו בעת מסירתם לאי.בי.אי ו/או לשומרים ו/או 

לנאמנים של אי.בי.אי, כאמור בסעיפים 5.2 ו-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 עליהם ו/או על מישכונם לטובת אי.בי.אי. 

4. התחייבויות אי.בי.אי 

אי.בי.אי מתחייבת כי תפעל בהתאם ולפי הוראות חוק ניירות ערך, הוראות חוק המשכון, חוק החברות 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 לזכות אי.בי.אי וחליפיה במשכון, 

הכולל בין היתר משכון ניירות ערך (כהגדרת מונח זה בחוק המשכון), ראשון בדרגה, בלתי מוגבל בסכום, את חשבון פיקדון 

ניירות ערך מספר            המתנהל על שם בעל החשבון אצל אי.בי.אי וכן כל חשבון אחר בבעלותו המתנהל באי.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 זכויותיו בחשבון ניירות הערך ו/או בקשר 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 (FUTURES) בנכסים שונים, עסקאות SWAP ו- 

FORWARD בנכסים שונים ועסקאות אופציות על הנ"ל), המופקדים 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 לחשבון ניירות הערך, הזכויות בו, וניירות הערך הממושכנים כמפורט 

בסעיף זה יקראו לעיל ולהלן - "המשכון" או "השעבוד". 

5.2 לשם הבטחת תוקפו של המשכון כלפי צדדים שלישיים, מאשר בזאת בעל החשבון, כי המשכון ייחשב כמשכון מופקד 

(כאמור בסעיף 4(2) לחוק 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, המהווים חלק בלתי נפרד 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 להעביר את ניירות הערך הממושכנים שהוצאו על שמו 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; 
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5.4 במקרה וניירות הערך הממושכנים 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. 

5.5 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. 

6. זכות עקיבה 

 3

בכפוף לאמור בסעיף 7.2 להלן, 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 מאי.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 לשביעות 

רצונה המלא של אי.בי.אי. אי.בי.אי לא תחזיר לבעל החשבון את ניירות הערך הממושכנים ו/או תעבירם לאחר ו/או תעביר 

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 6 לעיל 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 להלן: 

7.2.1 הרשות ניתנת לבעל החשבון רק למטרה הנזכרת בסעיף קטן 7.2.2 להלן ובתנאי שבעל החשבון לא יהיה 

באותה עת בפיגור בתשלום הסכומים המובטחים, כולם או חלקם. 

7.2.2 הרשות ניתנת לבעל החשבון אך ורק בתנאי שתמורת מכירת ניירות הערך הממושכנים הנ"ל, ו/או הכספים 

שיצטברו בחשבון ניירות 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, ייכללו גם הם 

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 הממושכנים" יתייחסו גם 

לגבי "ניירות הערך הנוספים" הנ"ל. 

8. מימוש המשכון 

8.1. במקרה של אי תשלום במועדו של סכום כלשהו שבעל החשבון יהיה חייב לאי.בי.אי בגין הסכומים המובטחים או בקרות 

אחד מהמקרים אשר מקנה לאי.בי.אי את הזכות להעמיד לפירעון מיידי, כאמור בסעיף 10 להלן, את כל או את חלק מן 

הסכומים המובטחים, תהא אי.בי.אי רשאית, על מנת לגבות מבעל החשבון את הסכומים המובטחים וכל חלק מהם, לנקוט 

מימוש עצמי, בהתאם להוראות סעיף 17(3) לחוק המשכון, ולמכור את ניירות הערך הממושכנים (לרבות ניירות הערך 

הנוספים) ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות קיזוז הכספים שימצאו בחשבון ניירות הערך (ולרבות קיזוז 

תמורת מכירת ניירות הערך הממושכנים) וזקיפתם כנגד חוב בעל החשבון לאי.בי.אי ו/או על-ידי 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 דרישה 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 פקיעה של אופציות ו/או מימוש של אופציות וכל מועד אחר בקשר לעסקאות עתידיות ו/או 

עסקאות פורוורד, ואי.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 בפוזיציות 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 

החשבון, 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 לו על כך מראש. 

8.3. הסכומים אשר ייגבו ו/או ימומשו עקב מימוש זכויות אי.בי.אי לפי הסכם זה, ייזקפו לפי הסדר הבא: 

8.3.1 סילוק ההוצאות הנגרמות כתוצאה ממימוש הסכם זה על ידי אי.בי.אי, לרבות שכ"ט עו"ד. 
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8.3.2 תשלום ריבית מקסימאלית הנהוגה באי.בי.אי בגין פיגור בתשלום הסכומים המובטחים. 

8.3.3 סילוק סכומי הריבית שיגיעו לאי.בי.אי בגין הסכומים המובטחים. 

8.3.4 סילוק 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.  

9. קיזוז ועיכבון  
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9.1 מבלי לגרוע מסעיפים אחרים בהסכם זה, ונוסף על כך ומבלי לפגוע בזכויות אחרות של אי.בי.אי, הרי במקרה של אי תשלום 

במועדו של סכום כלשהו שבעל החשבון יהיה חייב לאי.בי.אי בגין הסכומים המובטחים או בקרות אחד מן המקרים אשר 

מקנה לאי.בי.אי את הזכות להעמיד לפירעון מיידי, כאמור בסעיף 10 להלן, את כל או את חלק מן הסכומים המובטחים, 

יהיה לאי.בי.אי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהסכמת בעל החשבון או אף בהודעה מוקדמת לבעל החשבון: 

9.1.1 זכות קיזוז על כל הכספים הנמצאים ו/או שיימצאו אצל אי.בי.אי עבור בעל החשבון בכל חשבון   שהוא, 

לרבות חשבון ניירות הערך, כנגד כל סכום שיעמוד לזכות בעל החשבון. 

9.1.2 הזכות לזקוף כל סכום שנתקבל בכל אופן, צורה ודרך מבעל החשבון ו/או עבורו ו/או על חשבונו ו/או על ידי 

מכירת ניירות הערך הממושכנים ו/או מימוש כל זכות ו/או כל בטחון הנמצא ו/או שיימצא ברשותה של 

אי.בי.אי, על חשבון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם, כפי שתמצא 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. 

9.2 בעל החשבון נותן בזאת לאי.בי.אי במפורש זכות עיכבון על ניירות הערך הממושכנים (לרבות ניירות הערך הנוספים). 

10. פירעון מיידי 

מוסכם בזה על ידי בעל החשבון כי הסכומים המובטחים שהוא חייב לאי.בי.אי בכל עת יהיו ניתנים לדרישה לפירעון מיידי, וגם אם 

הוסכם על פירעון לשיעורין יעמדו הסכומים המבוטחים לפירעון מיידי בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: 

10.1 בעל החשבון פיגר בפירעון סכום כלשהו שהוא חייב לאי.בי.אי; 

10.2 התקבלה החלטה לפירוקו 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 7 ימים; 

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

10.5 יש לאי.בי.אי חשש סביר שבעל החשבון לא יוכל לפרוע את חובותיו; 

10.6 אי.בי.אי נדרשה לשלם כספים בגין ההרשאה לבעל החשבון להשקיע בנגזרים ו/או ביצוע כל פעולה בניירות ערך עבור בעל 

החשבון; 

10.7 אי.בי.אי פעלה על בסיס נספח "בקשה וכתב התחייבות לניהול חשבון אופציות (כולל כתיבת אופציות) וחוזים עתידיים" 

להסכם פתיחת החשבון, סגרה פוזיציות פתוחות או צמצמה חשיפת החשבון בגין הפוזיציות הפתוחות ולשם כך נדרשה 

לבצע פעולות מימוש של ניירות ערך או נכסים פיננסיים ורכישת ניירות ערך ונכסים פיננסיים אחרים; 

10.8 בעל החשבון ו/או מי מטעמו ביקשו מאי.בי.אי או מהגוף המוסדי, אצלו רשומים ניירות הערך הממושכנים, לסגור את חשבון 

ניירות הערך; 

11. עמלות ותשלומים 

 בעל החשבון מסכים כי אי.בי.אי תחייב אותו בעמלה בגין טיפולה בניירות הערך הממושכנים, לרבות מכירתם, וכן בריבית בשיעור 

הנהוג באי.בי.אי. 

12. שונות 

13.1 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. 

13.2 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. 

13.3 הצדדים קובעים בזה את העיר תל-אביב יפו למקום השיפוט לכל צרכי הסכם זה. 
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13.4 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 עיזבון, נאמנים, 

אפוטרופוסים, מפרקים ומקבלי נכסים של בעל החשבון. 

13.5 אין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של אי.בי.אי לגבות את הסכומים המובטחים שלא על ידי מימוש הסכם זה. 

13.6 אין במימוש הסכם זה כדי לגרוע מזכותה של אי.בי.אי לגבות מבעל החשבון את יתרת הסכומים המובטחים שלא סולקו 

במימוש הסכם זה. 

13.7 מבלי לגרוע מההוראות האחרות שבהסכם זה, כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה ו/או הימנעות מפעולה (להלן: "ויתור") מצד 

אי.בי.אי לגבי אי קיומה החלקי או המלא של התחייבות כלשהי מהתחייבויות בעל החשבון על פי הסכם זה, לא ייחשב 

כויתור מצד אי.בי.אי על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.  

 

ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 5

חתימת בעל/י החשבון 
  

חתימת שרותי בורסה והשקעות בישראל -אי.בי.אי. - 

בע"מ 
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נספח הגדרות 

 1

לביטויים הבאים יהיה הפירוש המפורט לצידם: 

ו.  1.1.1. "הסכם" – הסכם פתיחת החשבון על כל נספחי

אירועים שונים הקשורים לתאגיד אשר הנפיק ניירות ערך ו/או נכסים  1.1.2. "אירועי תאגיד מנפיק" – 

ייצוגיות שהוגשו נגד התאגיד הנ"ל,  יות, תובענות  חלוקת דיבידנד, חלוקת זכו פיננסיים, לרבות 

מניות, איחוד מניות,  ן, פיצול  הו ן, הפחתת  הו ן, איחוד  מרצו ן מוקדם  ון חלקי, פדיו , פדי ון סופי פדי

כפויה, פיצול חברה, החלפת ניירות ערך, מחיקת ניירות ערך, הצעת רכש  זוג חברות, המרה  מי

 .' וכו

ג, מקום ומטבע וכל חבות  כל אשראי שהעניקה החברה ללקוח בכל צורה, אופן, סו 1.1.3. "אשראי" – 

ג,  ידועה, עתידית או מותנית של הלקוח לחברה או בגין פעילותו בחברה, לרבות הלוואות מכל סו

יומי, פעולות בניירות ערך ו/או בנכסים אחרים הכרוכים או  סוג, אשראי  מסגרות אשראי מכל 

מכירת ניירות ערך בחסר ותוצאותיה, מתן הוראות לרכישת  יים להביא ליתרת חובה, לרבות  עשו

ן יתרה מספקת לצורך  ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים או כל נכס שהוא מבלי שיהיה בחשבו

ת יתרת חובה, כל ערבות או התחייבות של החברה על חשבון הלקוח  כך, פעולות אחרות היוצרו

או על חשבון אחרים שהלקוח ערב או אחראי לפירעונה בכל  ו/או בגין פעולת הלקוח או לטובתו, 

דרך (לרבות בדרך של שעבוד נכס או זכות), כל הפסד אשר נוצר או עלול להיווצר כתוצאה מסיום 

בות סגירה של פוזיציות בנגזרים ו/או במכירות בחסר, כל מתן  , לר ן או סגירה של עסקאות בחשבו

שירות או תשלום אחר שהוצא לבקשת הלקוח ואשר החברה חויבה לשלם בגינו תשלום כלשהו וכן 

כל חסר בביטחונות, בין על פי דרישת החברה ובין על פי דרישת הבורסה או בדין במקום בו 

בוצעה כל עסקה.   

לרבות כל פעולה, הוראה או פוזיציה אשר גורמת או עלולה   – 1.1.4. "חשיפה לסיכונים בחשבון" 

, לחריגה  ן ן, להפסד בחשבו , לחריגה בחשבו ן ן, ליתרה כספית שלילית בחשבו לגרום לאשראי בחשבו

מהוראות הבורסה לניירות ערך, לחריגה מכללי או מנהלי החברה, לירידה בשווי הבטחונות 

כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת לפי  י לביטחון הנהוגים/  ו ן, בהתאם למקדמי השו בחשבו

שיקול דעתה, וכל חשיפה אחרת העלולה ליצור, לפי שיקול דעת החברה, הפסד או סיכון כספי 

ן.   בחשבו

, פסק בוררות,  ן, צו כל חוק, פקודה, תקנה, הנחיה, נוהל, הסדר, הוראה, רגולציה, פסק די  - 1.1.5. "דין" 

ון או כל דרישת אכיפה שיש לה תוקף מחייב מכוח דין ישראלי או מכח דין אחר  היתר או רישי

ן, לרבות הוראות תקנון הבורסה והנחיותיה, כפי שיעודכנו מעת לעת,  י כלשהו החל בנסיבות העני

וכללי מסחר מקומיים או זרים. 

- כהגדרתו בסעיף 6.2 להסכם האשראי.   1.1.6. "האשראי המאושר" 

הוראה לביצוע עתידי של מכירה או רכישה של נייר ערך או נכס פיננסי   - 1.1.7. "הוראה מתמשכת" 

במשך כל ימי המסחר שיחולו בתקופה מסוימת שנקבעה בהוראה ולפי שער שננקב מראש באותה 

הוראה.  

הוראות לביצוע פעולות קניה/מכירה בניירות ערך, אשר הזרמתן לביצוע  1.1.8. ״הוראה מותנית״ – 

  . בפועל מותנית בהגיעו של נייר הערך לשער מסוים (טריגר), כפי שהוגדר מראש על ידי הלקוח 

.בי.אי. בע"מ וכן מי שיבוא  "אי.בי.אי"- שרותי בורסה והשקעות בישראל אי 1.1.9. "החברה" או 

במקומה או בנעליה. 

כל אחד מהחתומים על הסכם זה, עזבונו וכל מי שמכוח הדין או  "בעל החשבון" –  1.1.10. "הלקוח" או 

צו של בית משפט מוסמך בא במקום הלקוח או מטעמו. במקום בו הלקוח מורכב ממספר יחידים 

ייחשב מונח זה ככולל כל אחד מיחידיו או כל אחד מהגופים המרכיבים את הלקוח,  או תאגידים - 

ביחד ולחוד. מובהר כי במקרה בו הלקוח הינו תאגיד, אזי בכל מקום בהסכם זה בו יירשם 

  . ין "התאגיד" משמעו יהא ה"לקוח" או "בעל החשבון" לפי ההקשר והעני

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בורסה אחרת אשר תהיה מורשית על פי   - 1.1.11. "הבורסה" 

ץ לישראל, אשר אין דין האוסר על  הדין בישראל, וכל בורסה או שוק מוסדר או זירת מסחר מחו

תושב ישראל להשקיע בהם. 
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מיופה כוח או מורשה מטעם  "הוראות הלקוח" – כל הוראה מטעם הלקוח, לרבות  1.1.12. "הוראות" או 

, לרבות הוראה  ו הלקוח אשר הוסמך לתת הוראות בחשבון על פי הוראות הסכם זה ונספחי

להעברת נכסים או כספים, ולרבות הוראת מסחר.  

, ביניהם אך  כל הוראה מטעם הלקוח הנוגעת לביצוע עסקה/ות בנכסי החשבון 1.1.13. "הוראת מסחר" – 

  ; לא רק מכירה/רכישה/המרה.

כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לחברה מהלקוח מפעם לפעם,  "סכומי החוב" –  1.1.14. "חוב הלקוח" או 

, ריבית, הפרשי הצמדה, עמלות, מיסים והוצאות, בין שיגיעו מהלקוח כחייב עיקרי ובין  לרבות קרן

ן לפי הרכב  כערב, בין בשמו, או לפי כל שם אחר, בין לפי הרכבם הנוכחי של יחידי הלקוח ובי

יגיעו מאת יחידי הלקוח יחד או מאת מי מהם לחוד,  אחר כלשהו, בין אם סכומים אלה מגיעים או 

בין אם מהלקוח לבדו או יחד עם אחרים, ובכלל זה בחשבון אחר של הלקוח בחברה. כמו כן 

כוללים סכומי החוב סכומים כאמור בין שהינם קצובים ובין שהינם בלתי קצובים, בין שיגיעו 

, באופן מסוים, על תנאי (לרבות חיוב מותנה שטרם התקיים התנאי  מהלקוח במישרין או בעקיפין

או בכל אופן אחר, בין אם הגיע מועד פירעונם ובין אם טרם הגיע מועד פירעונם, לרבות בגין  בו) 

התחייבויות הלקוח לשיפוי או לפיצוי החברה. 

"חשבונות הלקוח" – חשבון הלקוח הנקוב בראש מסמך זה  "חשבון הלקוח" או  1.1.15. "החשבון" או 

לעיל וכל חשבון אחר של הלקוח בחברה בין אם בשמו ובין אם בשם העסק שלו, לרבות כל חשבון 

המתנהל במסגרתו, או כל חשבון אחר שיבוא במקומו ולרבות חשבון משותף. 

חשבון על שם הלקוח ביחד עם לקוח או לקוחות אחרים, בין אם נפתח  1.1.16. "חשבון משותף" – 

 . מלכתחילה ככזה, ובין אם נעשה למשותף בכל עת לאחר פתיחתו

אמצעי תקשורת שבשימוש החברה לרבות מחשב,   - "המערכות"  1.1.17. "מערכות התקשורת" או 

ן, פקסימיליה, רשת האינטרנט הציבורית וכל אמצעי טכני אחר.   טלפו

- אתר באינטרנט, ו/או תוכנת מסחר ו/או  "מערכת המסחר באינטרנט"  1.1.18. "מערכת המסחר" או 

יכול הלקוח להעביר את ההוראות לחברה  ו/או  אפליקציה לטלפון הנייד אשר דרכם ובאמצעותם 

ויתעדכנו מעת לעת, לרבות  ויפותחו  ויעוצבו, פותחו  , כפי שעוצבו  ין אל הברוקר הזר, לפי העני

המידע שיסופק, אם יסופק, על ידי החברה ו/או ספקי מידע חיצוניים במסגרת מערכת המסחר. 

משמעו המידע המוצג, ככל שמוצג, במערכת המסחר באינטרנט על ידי  "המידע"  ן זה  לעניי

החברה ו/או הברוקר הזר לידי צדדים שלישיים, לרבות כוח הקניה.  

"ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 ובסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח –  1.1.19. "נייר ערך" או 

המונפקים בידי ממשלת ישראל או בידי בנק ישראל.   , וכן ניירות ערך  1968, לרבות ניירות ערך חוץ

ו/או נכסים פיננסיים הרשומים למסחר מחוץ לישראל או  ניירות ערך  1.1.20. "ניירות ערך חוץ" – 

הנסחרים בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל.  

1.1.21. "חריגה בחשבון" –חיובים בגין הוראות שניתנו בחשבון וחיובים על פי תנאי ההסכם זה ועל פי 

יים או שיימצאו ביתרת זכות  לחריגה מהסכומים המצו דין כגון בגין עמלות, ריבית וכד', הגורמות 

ן, או לחריגה מהאשראי המאושר בחשבון ותנאיו  בחשבו

ץ, בין אם נסחרים  כהגדרתם בתקנון הבורסה וכהגדרתם בחוק הייעו 1.1.22. "נכסים פיננסיים" – 

, זכות כספית ונגזרים, לרבות  ן ץ, פיקדו בין במטבע ישראלי ובין במטבעחו בישראל או בחו"ל, 

אופציות וחוזים עתידיים הנסחרים בבורסה ו/או בבורסה זרה, עסקאות עתידיות/עסקאות 

פורוורד/עסקאות של חוזים בטובין עתידיים/אופציות לרכישת ו/או למכירת מטבעות/חוזים 

ניירות ערך שאינם נסחרים ונגזרים שאינם נסחרים.  פיננסיים ו/או 

ץ, נכסים  משמעם ניירות ערך מכל סוג שהוא, לרבות ניירות ערך חו "נכסי החשבון"  1.1.23. "נכסים" או 

וכל נכס או זכות אחרים, המוחזקים או הזקופים לזכות הלקוח על    , , פיקדון פיננסיים, כסף מזומן

פי ספרי החברה. 

ק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,  1.1.24. "חוק הייעוץ" – חו

, כפי שיהיו  ו ר, וכל תקנות על פי , או כל הוראת דין אשר תחליף את החוק האמו 1995 – תשנ"ה 

מעת לעת.  

כל מי שמבצע פעולה לפי הוראת החברה או מטעמה, ו/או מחזיק בניירות ערך ובנכסים  1.1.25. "סוכן" – 

ובעבור לקוחותיה, לרבות בנקים, כתבים (קורספונדנטים), משמורנים  פיננסיים עבורה 

(קסטודיאנים) או מורשים.  
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, השקעה, מכירה, המרה או מימוש של השקעה בנייר ערך או בנכס פיננסי .  – רכישה 1.1.26. "עסקה" 

יובהר כי ככל ובוצעו מספר פעולות כאמור בשלבי מסחר שונים ו/או ימי מסחר שונים במסגרת 

יומית אחת, כל פעולה נפרדת כאמור תחשב עסקה בפני עצמה.  של הוראה מתמשכת ו/או  ביצוע 

לרבות מכירת ו/או מימוש ו/או המרה, בבורסה ו/או במכירה מחוץ לבורסה  1.1.27. "פעולות מימוש" - 

ו/או בכל דרך אחרת, של כל נכס שיהיה בחשבון ו/או ביצוע קניית כל נכס הדרוש לשם הקטנת 

ן.  אשראי או החשיפה לסיכונים בחשבו

שיעור הריבית השנתי החלה על האשראי לולא הפיגור בתוספת 6% (שישה  1.1.28. "ריבית פיגורים" – 

אחוזים) לשנה, מחושבת באופן חודשי ומצטברת לקרן באופן בו היתה מצטברת הריבית לולא 

הפיגור, או בריבית הפיגורים המקסימלית המותרת על פי דין 

הליכי חדלות פירעון ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת  - כל  1.1.29. "הליכי חדלות פירעון" 

הליכים ו/או פשיטת רגל ו/או ניהול מיוחד וכיו"ב. 

יום שבו הבנקים בישראל והבורסה לניירות ערך בתל אביב פתוחים לעסקים.  1.1.30. "יום עסקים" - 

1.1.31. "נזק" – לרבות נזק, אבדן, אבדן רווחים, הפסד, הוצאה, תשלומים, עמלה  ו/או ריבית. 

מונחים שלא פורשו לעיל, תהא להם המשמעות הנודעת להם בחוק הייעוץ או בחוק ניירות ערך או   .1.1.32

ין, כאשר בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, יגברו החוקים או  בתקנון הבורסה, לפי העני

התקנות מכוחם, למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה. 
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