
 

 
  אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ )"החברה"( -תקנון מבצע  הנדון:

 

 "(. המבצע"מבצע עמלות סוף שנה" )" - שם המבצע

 . (כולל) 2019בדצמבר  31ועד ליום  2019באוקטובר  27החל מיום  - תקופת המבצע

 שנה האחרונה בעלי חשבון בחברה. בולא היו שאינם בעלי חשבון בחברה  פרטיים לקוחות – משתתפים

על ניירות ערך )ישראלים וזרים( וכן פטור מדמי טיפול  קניה ומכירה עמלותמ פטורהמבצע יכלול  - מבצע

  .חודשים (3שה ), לכל לקוח, לתקופת מקסימום של שלוןיינתהעמלות ופטור מדמי הטיפול  פטורחודשיים. 

    .שנחתם מול הלקוח במעמד פתיחת החשבוןבנספח העמלות ודמי הטיפול החודשיים מפורטים  החברהעמלות 

   - המבצע תנאי

 המבצע  בתקופת המבצע וקיבלו אישור קיום חשבון מהחברה. המבצע יינתן ללקוחות אשר פתחו חשבון

 (.עצמאי באופן) בלבדבאמצעות ממשק אינטרנטי יינתן ללקוחות אשר פתחו חשבון 

 לפי הנמוך מבניהםבנגזרים יחידות בחודש 300-או עד ל פעולות בחודש 300-עמלות יינתן עד להפטור מ , .

יחידות  300-או מעל לרכישה או מכירה של למעלה מ (301-פעולות בחודש )החל מהפעולה ה 300-מעל ל

לנספח העמלות יחויב החשבון בהתאם  , לפי המוקדם מבניהם,301-)החל מהיחידה ה בנגזרים בחודש

מובהר כי לא תינתן ללקוח הודעה על כמות הפעולות ו/או היחידות או על חריגה .  הלקוחמול חתם נש

 מכמות הפעולות ו/או היחידות המזכות בפטור מעמלות. 

 ו סל קרנות, במניות מקסימלי למחזור עד יינתן הפטור-ETF  מ' שקלים או שווה ערך  5עד לשווי של

כמפורט בנספח העמלות  בעמלותלסכום זה למשך תקופת המבצע. מעבר למחזור זה יחויב החשבון 

מובהר כי לא תינתן ללקוח הודעה על שווי הפעולות ו/או על חריגה מכמות והסכם פתיחת החשבון. 

 הפעולות ו/או היחידות המזכות בפטור מעמלות. 

 

 ואו  המבצע אינו כולל פטור או החזר עמלות או הנחה על אופציות מעוף שנסחרות בבורסה בתל אביב

 . קרנות נאמנות מסורתיות

 בהסכם פתיחת חשבון יהיו ללא שינוי.  ואו יתר התשלומים המפורטים בנספח העמלות 

 - תנאים כלליים נוספים

 ום אשר יחלו בתקופת המבצע, ממועד פתיחת החשבון.  מובהר כי המבצע יינתן לתקופה של שלושה חודשים מקסימ 

  ,מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון זה וכן לתקן ו/או לשנות את תנאי המבצע

או לקצרו על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כמו כן מובהר כי החברה ראשית  להאריכו

לשנות ו/או לעדכן ו/או להעלות את העמלות ו/או התעריפים המפורטים בתעריפון באתר החברה, וזאת על פי שיקול 

 דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.  



 

 וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא ₪  20,000 י לפתיחת חשבון הינו מובהר כי החברה סכום מינימל

להתקשר עם לקוח בהסכם לפתיחת חשבון. כן מובהר כי כל התקשרות בין החברה לבין לקוח תיעשה באמצעות 

 הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי ההתקשרות הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. 

 התנאים פי שיקול דעתה הבלעדי את המידע אשר ניתן ללקוח או למשתתף, את ת לשנות, על מובהר כי החברה רשאי

 . , בכל עת וללא הודעה מוקדמתלפתיחת חשבון וכן את המידע והתנאים המפורטים באתר, גם לאחר פרסומם

 ו/או מניעת  לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפותבשום אופן  אחראית לא תהא החברה

החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את כמו כן , שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע רווחים

 להשתתף במבצע. משתתףיכולתו של 

  אין לראות במסמך זה הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או

 פיים כלשהם. המלצה להשקעה באפיקים ספצי

  .רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה סופית בכל הקשור למבצע זה 

 בכבוד רב,

 אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ


