אוקטובר 21

הנדון :תקנון מבצע  -אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ("החברה")

שם ההטבה " -קורס מסחר בשוק ההון אונליין" ("ההטבה").
תקופת ההטבה  -החל מיום  3באפריל  2021ועד ליום  31בדצמבר ( 2022כולל).
משתתפים – לקוחות פרטיים שאינם בעלי חשבון בחברה ולא היו בשנה האחרונה בעלי חשבון בחברה,
אשר פותחים חשבון מסחר עצמאי חדש והפקדת סך מינימלי בחשבון של  20,000ש"ח.
ההטבה  -ההטבה תכלול קורס מסחר עצמאי בבורסה בן שלושה מפגשים המועבר באופן מקוון שעלותו
במקור  ₪ 1,200ללא תשלום מצד המשתתף.
תנאי ההטבה -
ההטבה תינתן ללקוחות אשר פתחו חשבון בתקופת ההטבה וקיבלו אישור בדבר קיום החשבון
•
מהחברה בנוסף להפקדת סך של  20,000ש"ח לחשבון.
באחריות כל משתתף להירשם לקורס המסחר העצמאי בהתאם לרשימת הקורסים והמועדים
•
שתפורסם מראש על ידי החברה .באחריות המשתתף להירשם לקורס התואם את רמתו האישית .החברה
שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את רשימת הקורסים והמועדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הקורס מועבר כ"וובינר" ,קורס אינטרנטי .אמצעים טכניים הנדרשים למימוש ההטבה :חיבור יציב
•
לאינטרנט באמצעות מחשב נייח  /נייד  /טלפון סלולארי .באחריות כל משתתף להבטיח כי ברשותו
האמצעים הטכניים הנדרשים למימוש ההטבה.
משתתף לא יוכל להחליף את הקורס בו בחר לאחר שחלף מפגש אחד יותר של הקורס שנבחר על
•
ידי המשתתף במקור (בין אם השתתף בפועל במפגש שחלף ,במלואו או בחלקו ,ובין אם לאו).
לא ייקבעו מועדים חלופיים לקורס שנבחר על ידי משתתף ,לא ניתן להמיר את ההטבה לכסף ו/או
•
לשווה כסף ולא יינתן החזר כספי ו/או שווה כסף במקרה של אי מימוש ההטבה.
•

ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה.

תנאים כלליים נוספים -
•

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

•

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
•
בדבר ההטבה ,לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין
ידוע למשתתפים כי בעצם קבלת ההטבה ,יש משום הסכמת הזכאי לתנאי תקנון זה .מקבל
•
ההטבה מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון זה וכן לתקן ו/או לשנות
•
את תנאי ההטבה ,להאריכו או לקצרו על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .כמו כן

מובהר כי החברה רשאית 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.
מובהר כי החברה סכום מינימלי לפתיחת חשבון הינו  ₪ 20,000וכי החברה שומרת לעצמה את
•
הזכות שלא 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.
מובהר כי החברה רשאית לשנות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי את המידע אשר ניתן ללקוח או
•
למשתתף ,את התנאים לפתיחת חשבון וכן את המידע והתנאים המפורטים באתר ,גם לאחר פרסומם ,בכל
עת וללא הודעה מוקדמת.
החברה לא תהא אחראית בשום אופן לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות
•
ו/או מניעת רווחים ,שיגרמו למי מהמשתתפים המקבלים את ההטבה .כמו כן ,החברה אינה אחראית לכל
פגיעה /נזק /תקלה טכנית /אחר העשויים להגביל את יכולתו של משתתף להשתתף במבצע.
אין לראות במסמך זה הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים
•
כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.
כל הודעה ביחס למבצע ו/או להטבה יכולה ותועבר באמצעות פרסום באתר האינטרנט או בכל
•
אמצעי תקשורת אחר ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק ההטבה.
המשתתפים יוכלו לממש את ההטבה ובלבד שעמדו בהוראות כללי תקנון זה .מבלי לגרוע מהאמור
•
לעיל ולהלן ,מובהר כי כתנאי לקבלת ההטבה ,יהיה על המשתתף ,לאמת את פרטיו על ידי הצגת אמצעי
זיהוי אישי (תעודת זהות או אמצעי זיהוי אחר) לשביעות רצון החברה ,וככל שיתבקש על ידי החברה,
המשתתף יחתום על הצהרה מטעמו כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה ו/או הדין ,וכי אם יתברר
אחרת ,הוא ישיב את ההטבה בחזרה על דרך השלמת סכום ההטבה ,וזאת מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות
של החברה על פי כל דין.
על תקנון זה ו/או על המבצע ו/או על ההטבה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ,וכל מחלוקת בין
•
הצדדים המעורבים במסגרת זו תידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד .תקופת ההתיישנות
בגין כל תביעה נגד החברה הנובע במישרין ו/או בעקיפין מקבלת ההטבה הינה שנה אחת בלבד ממועד
מתן ההטבה.
•

רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה סופית בכל הקשור למבצע זה.

בכבוד רב,
אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ

