תקנון מבצע  -עמלות אביב 2019
שרותי בורסה והשקעות בישראל  -אי.בי.אי .בע"מ
 .1העורך ושם המבצע:
שרותי בורסה והשקעות בישראל א.בי.אי -בע"מ ("החברה");
שם המבצע " -עמלות אביב "( "2019המבצע");
 .2תקופת המבצע:
המבצע יחל ביום  15מרץ  2019ויסתיים ביום  30אפריל  2019כולל ,או בכל מועד אחר
שתחליט החברה ("תקופת המבצע").
 .3מטרת המבצע:
עידוד לקוחות פרטיים להצטרף כלקוחות החברה לאור העמלות שאנו מציעים ביחס לעמלות
הקיימות בשוק;
המבצע מיועד ללקוחות חדשים בלבד המצטרפים בתקופת המבצע כהגדרתה לעיל ,ופותחים
חשבון למסחר עצמאי ,כאשר בתום תקופת ההתקשרות עימם גובה העמלות יהיה בהתאם
להתקשרות האישית של כל אחד מהלקוחות החדשים עם החברה בהסכם שייחתם בינם לבין
החברה ;
יובהר כי עובדי החברה ו/או עובדי קבוצת אי.בי.אי ובני משפחותיהם אינם זכאים להשתתף
במבצע;
"לקוח חדש" ייחשב כל לקוח שלא היה עד למועד תחילת תקופת המבצע לקוח או בתהליכים
להיות לקוח של החברה ,שהתקשר עם החברה בהסכם לפתיחת חשבון למסחר עצמאי
("לקוח חדש");
 .4תנאים נוספים ודגשים:
מובהר כי על אף האמור בפרסומי המבצע שמפרסמת החברה בערוצי המדיה השונים (אתר
אינטרנט ,טלוויזיה וכיוב') ,גובה העמלות המופחת ו/או ההטבות שיינתנו ללקוח החדש
בחשבון שייפתח על ידו ,ואשר ייקבע עפ"י שיקול דעת החברה בהתאם להתקשרות עם כל
לקוח חדש בנפרד (להלן" :העמלות המופחתות") הינן מתוקף המבצע בלבד ,ובכל מקרה
העמלות המופחתות תהיינה בתוקף עד לא יאוחר מיום  31דצמבר  .2019לאחר מועד זה ,גובה
העמלות המופחתות יעודכן לסכומי העמלות כפי שייקבע בהסכם האישי של כל לקוח ,ועפ"י
שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
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 .5פטור מאחריות:
החברה אינה אחראית לנזקים ,ובכלל זה באופן ישיר ו/או עקיף ,ו/או להוצאות ,מניעת רווח
וכיוצ"ב ,אשר ייגרמו במישרין ו/או בעקיפין למשתתפים ו/או למעוניינים להשתתף במבצע,
כתוצאה מגורמים כלשהם שאינם בשליטתה המוחלטת של החברה.
 .6שונות:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע ו/או לשנות תקנון זה לפי
שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.
החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את סכומי העמלות המופחתות וההטבות
הנלווים למבצע ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן ,החברה רשאית לשנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את המידע והתנאים
באתר החברה גם לאחר פרסומם ,ובכלל זה לבטל הטבה כלשהי ו/או לשנות ו/או לעדכן
סכומי עמלות ,להגביל זמן מימושה או לקצרה ,בתנאים שונים וכו' ,והכל כאמור עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי.
רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא
למבצע זה;

על החתום,
שרותי בורסה והשקעות בישראל א.בי.אי - .בע"מ

-2-

