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ויתור על גילוי עלות השירות בעת קבלת שירותים בניירות ערך
הואיל ובהתאם להוראות הדין החלות עליכם ,הינכם נדרשים למסור לנו ,בעת מתן שירות כלשהו ,את העלות הכרוכה בקבלת אותו
שירות )להלן" :גילוי עלות השירות"(;
והואיל ובנק ישראל רשאי לפטור אתכם מגילוי עלות השירות ,ביחס לשירותים בנקאיים שונים שייקבעו על ידו מעת לעת;
והואיל ובנק ישראל התיר לכם להימנע מגילוי עלות השירות ,בעת מתן שירותים בנקאיים מסוימים בניירות ערך כמפורט להלן ,זאת
בכפוף לקבלת הסכמתנו לכך מראש;
אי לכך אנו הח"מ מסכימים בזאת ומבקשים מכם להימנע מגילוי עלות השירות ,בעת ביצוע פעולות במסגרת החשבון שמספרו רשום
לעיל ,וזאת בגין כל השירותים בניירות ערך לרבות אופציות וחוזים עתידיים )להלן" :ניירות ערך"( לגביהם יפטור אתכם בנק ישראל,
מעת לעת ,מגילוי עלות השירות.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשמנו לפנינו כי נכון להיום ,השירותים בניירות ערך לגביהם לא יינתן לנו גילוי עלות השירות הינם-
 .1קניה ,מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב.
 .2קניה ,מכירה ופדיון של קרנות נאמנות.
 .3קניה ,מכירה וכתיבה של אופציות.
 .4קניה ,מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים.
 .5קניה ,מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ.
 .6דמי ניהול פקדון ניירות ערך )לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות(.
לענין זה ,קניה/מכירה/כתיבה -כולל כזו שלא בוצעה.
אנו מסכימים בזה כי תחייבו את חשבוננו בכל העמלות וההוצאות מכל סוג שהוא ,הכרוכות בהוראות ו/או בפעולות בניירות ערך
שיינתנו/שיבוצעו על ידינו ,בשיעורים ובמועדים עפ"י תעריפון הבנק ,כפי שיהיה מעת לעת )בכפוף להסדר אחר עימנו ,אם קיים(.
ידוע לנו כי תעריפון עמלות מעודכן עומד לרשותנו בסניף ובאתר האינטרנט של הבנק ,אין באמור כדי לגרוע מהסדרים פרטניים
בנוגע לעמלות ,ככל שסוכמו בינינו לבין הבנק.
הובהר לנו כי גם לאחר חתימתנו על כתב ויתור זה ,בעת ביצוע פעולה ספציפית בניירות ערך )במסגרת השירותים הנכללים בויתור
הנ"ל( ,יהיה באפשרותנו לקבל מכם ,עפ"י בקשה יזומה מצידנו ,גילוי בדבר העלות הכרוכה בביצוע אותה פעולה.
ידוע לנו ,כי במקרה שאנו פועלים באמצעות מערכות "קשר ישיר" ,לרבות באמצעות מערכת "דוכיפת-נט" ,הרי שגילוי כאמור אינו
אפשרי במערכות "קשר ישיר" או במערכת "דוכיפת-נט" ויהיה באפשרותנו לקבלו באמצעות פניה לסניף הבנק או לאחד ממוקדי
השירות ,בהתאם להסדרים הנהוגים בחשבוננו.
אנו נהיה רשאים בכל עת להודיע לכם ,בכתב ,על ביטול כתב הויתור הנ"ל .הביטול ייכנס לתוקף ביום העסקים הסמוך לאחר קבלתו
בבנק .ידוע לנו ,כי במקרה שבמועד הביטול נפעל באמצעות מערכות "קשר ישיר" ,לרבות באמצעות מערכת "דוכיפת-נט" ,הרי שעם
ביטול כתב הויתור ,כאמור ,לא נוכל להמשיך ולפעול באמצעות מערכות "קשר ישיר" או במערכת "דוכיפת-נט".

_______________________
חתימת הלקוחות
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