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""הצהרת גילוי סיכון

הצהרת גילוי סיכון
א .הקדמה
מסמך הצהרת גילוי סיכון זה מפרט את חלק מהסיכונים הידועים בקשר עם מסחר עצמאי בזירת
מסחר בחברת פירסט אינדקס בע"מ (להלן" :החברה") ,כהגדרתה בחוק ניירות ערך התשכ"ח
( 1968להלן" :החוק") .מסמך זה אינו מתיימר לפרט את כל הסיכונים ויתר ההיבטים
המשמעותיים של מסחר כאמור.
השווקים הרלוונטיים למסחר בשוק ההון מאופיינים כשווקים בעלי תנודתיות רבה ,ולפיכך
כרוכים בסיכון גבוה ,ועשויים להוביל להפסדים ניכרים לסכומי ההפקדות בחשבון ,בפרקי זמן
קצרים .משמעותו של המינוף הפיננסי הזמין באמצעות מסחר בשוק ההון ,היא שתנועה קטנה
יחסית עשויה להוביל לתנועה גדולה הרבה יותר במונחי רווח או הפסד בחשבונך למסחר ,כך
שאתה עלול להפסיד את מלוא השקעתך בחברה.
יובהר כי לא מובטחת תשואה על הפקדתך בשום שלב של התקשרות עם החברה ואין שום
אפשרות להפסיד מעבר לסכום שהושקע כך שאינך יכול להישאר חייב לחברה.
אשר על כן ,המסחר בחברה אינו מתאים לכל משקיע ,אנא וודא כי הנך מבין היטב את הסיכונים
הכרוכים בכך ,כמפורט בהסכם הלקוח (פרק א'  -אזהרות) לפני קבלת כל החלטה להתחלת
פעילות עם החברה.
ב .גילוי סיכון – ידע פיננסי של הלקוח

 .1החברה או מי מטעמה אינם מייעצים ללקוחות החברה באשר לכדאיות של כל פעולת מסחר
או הימנעות מפעולת מסחר ,וכן בנוגע להשלכות מס כלשהן ,וכן אינם מנהלים את ההשקעות
בעבור הלקוחות .הלקוח מצהיר כי הוא אחראי בלעדית לביצוע הערכה עצמאית משלו
וחקירה לגבי הסיכונים של כל עסקה .הלקוח נדרש להיות בעל ידע מוקדם במסחר במכשירים
פיננסים בטרם ביצוע עסקאות מסוג זה במערכת ולשקול את פעולותיו ואת הסיכונים
הכרוכים בהם לפני ביצוע כל פעולה במערכת המסחר.

 .2החברה רשאית לספק ללקוחותיה או לפרסם מידע שוק עובדתי הנוגע לנכס בסיס מסוים
וכמו כן לעדכן את הלקוח בדבר פרסומים וניתוחים של צדדים שלישיים מוכרים בשוק וכן
מידע כללי כגון ניתוח טכני או שיטות מסחר מקובלות .בעשותה כן ,החברה אינה מתחייבת
או ערבה לדיוק או לשלמות המידע הנ"ל או להשלכות המסחר ו/או השלכות המס של עסקה
כלשהי .מתן המידע הנו נלווה ליחסי הלקוח עם החברה וניתן אך ורק על מנת לאפשר ללקוח
לבצע החלטות עצמאיות.
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 .3בגלל השפעת המינוף ,ובשל כך ,המהירות בה ניתן להשיא רווחים או לספוג הפסדים בחשבונך
למסחר אצל החברה הינה גבוהה ,על כן חשוב שתעקוב בקפידה אחר הפוזיציות בחשבונך
למסחר .האחריות למעקב אחר פעולות המסחר העצמאיות שלך – מוטלת עליך.

 .4החברה אינה מחויבת להעריך את נאותות כל עסקה ללקוח או להעריך האם ללקוח יש את
הידע והניסיון המתאימים .כל הסיכונים הקשורים לעיל הינם באחריותו הבלעדית של
הלקוח.

 .5חיובי מס של הסוחר  -כל מס החל על הסוחר ו/או הנובע מפעילות המסחר של הסוחר יהיו
באחריותו המלאה והבלעדית של הסוחר .הסוחר ידווח וישלם באופן אישי כל חבות מס בה
הוא מחויב .החברה משמשת כמתווכת בלבד והיא לא תשלם או תנכה מס עבור הסוחר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות ,אם כך יורה לה גורם רשמי ,לנכות מס מחשבון הסוחר
ולשלמו לרשות המס הרלוונטית.

ג .כספים פנויים

 .6אל תשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד .אנא וודא כי מדובר בכספים זמינים,
חופשיים מכל עיקול ו/או היטל ו/או התחייבות חוקית ,חוזית או אחרת וכי הם אינם מהווים
תקבול ישיר או עקיף של פעילות בלתי חוקית או פלילית ,אשר הנך מוכן לסכן בביצוע
עסקאות במכשירים הפיננסיים שמציעה החברה.

ד .הגבלת אחריות

 .7מובהר כי השירותים הניתנים על ידי החברה ,ניתנים " "AS ISו ,"AS AVAILABLE" -והחברה
מסירה מעליה במפורש כל אחריות ,מפורשת או משתמעת .החברה אינה מתחייבת שאתר
האינטרנט של החברה ,שרתים ,או דואר אלקטרוני יפעלו תמיד ו/או יהיו נקיים לחלוטין
מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים .החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג הנובע
משימוש במערכת המסחר או אתר האינטרנט.

 .8בשל העובדה שמערכות המסחר מבוססות ,בין היתר ,על רשתות מחשבים ,רשתות מידע ועל
רשת האינטרנט ,המסחר או כל חלק ממנו עשוי להיפסק ו/או להשתבש ללא הודעה מוקדמת
או מסיבות שאינן בשליטתה של החברה .במצבים כאמור ,החברה תהא רשאית ,בין היתר,
לסגור את כל העסקות הפתוחות שנעשו על ידי הלקוח ,ללא הודעה מוקדמת ,ככל האפשר,
במחירים הוגנים המשקפים את תנאי שוק באותו הרגע .ללקוח לא תהא כל טענה ,דרישה או
זכות לשיפוי במקרה כזה ,ביחס לכל תביעות נזקים שנגרמו כתוצאה מהפסקות מסחר.
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 .9החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו ויהיו ללא כל טעויות ,כמו גם חסינים מפני
גישה בלתי מורשית ,מתקפות פורצים ,נזקים ,קלקולים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה,
בקווים ובמערכות התקשורת ,בספקי נתוני המסחר וכיו"ב.
 .11היות והמידע ,לרבות מידע לגבי תמחור ,מתקבל מספקי מידע בינלאומיים שהנם צד שלישי,
החברה אינה אחראית על העדכון והדיוק של המידע המופיע באתר האינטרנט ו/או זירת
המסחר וההתאמה עם קצב העדכון של השוק הבינלאומי .בכל מקרה בו נפלה טעות בהעברת
המידע ,החברה תהיה רשאית לשנות את התמחור ואת הפוזיציות של הלקוח.

 .11לחברה תהא הזכות לקזז כנגד כל חוב או התחייבות אחרת של הלקוח כלפי החברה .בכל
מקרה של הליכי חדלות פירעון מרצון או לא מרצון כנגד הלקוח ,כל החובות ,חובות עתידיים
וחובות אחרים של הלקוח כלפי החברה ישולמו באופן מידי על ידי הלקוח לחברה.

ה .מידע נוסף
לכל מידע נוסף ו/או בירורים שונים ,אנא פנו אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר הבית
שלנוwww.1st-index.co.il :
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