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  לכבוד

 לקוח: _________________________שם ה "(הבנקבע"מ )להלן: " בנק מסד

 "(החשבון)להלן: " _______________'חשבון מס סניף _________________________________

  Pre Marketהרשאה לפעול בשעות 

תנאים לבהתאם והכל בניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל, בבורסות או בשווקים מוסדרים מחוץ לישראל, בחשבון והננו פועלים  ואילה

 ; מהם ואשר בקשתנו זו הינה חלק בלתי נפרד ,"(םיכלליהתנאים הסכם ה)להלן: "בין הבנק לביננו שנחתמו  הכללים לניהול חשבון

, במהלך פרק מניותמכירה של לשווקים מוסדרים מסוימים מחוץ לישראל קיימת אפשרות להעביר הוראות לרכישה ובובבורסות או  והואיל

 ;("Pre-Market")להלן:  המסחר הרציףזמן מסוים טרם פתיחת 

, בבורסות או  Pre-Market-בשלב ה מניותמכירה של לוהננו מעוניינים לקבל מהבנק הרשאה להעביר הוראות לרכישה או  והואיל

 שווקים, כפי שיאשר לנו הבנק מעת לעת; ב

 והבנק הסכים להעניק לנו הרשאה כאמור בתנאים המפורטים להלן;  והואיל

 אי לכך הננו מצהירים ומתחייבים בזה כלפי הבנק כדלהלן:

 המבוא .1

  המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

. מונחים בכתב זה, אשר לא נקבעה מהסכם התנאים הכללייםהינו חלק בלתי נפרד כפוף להסכם התנאים הכלליים וכתב זה  .1.2

 .התנאים הכללייםלהם הגדרה מפורשת בכתב זה, יפורשו כהגדרתם בהסכם 

 היקף ההרשאה .2

אתר תתאפשר רק בבורסות ובשווקים מוסדרים כפי שיודיע לנו הבנק מעת לעת באמצעות  Pre-Market -העברת הוראות ב .2.1

 . NYSE, AMEX, NASDAQ:בבורסות נכון למועד כתב זה ניתן להעביר הוראות כאמור רק. הבנק

Market-Pre -בשלב ה: ההרשאה הניתנת לנו בכתב זה הינה הרשאה להעביר הוראות Market-Pre -שעות המסחר ב .2.2

למועד כתב זה, ניתן נכון  ., במסגרת זמני המסחר שיקבע הבנק מעת לעת בשיקול דעתו הבלעדיכמפורט בכתב הרשאה זה

 משעון יםמעברה בשל בהתאמות הנדרשות)שעון ישראל  16:30–11:15בין השעות  Pre-Market -מהלך הלהעביר הוראות ב

  (."בובארה בארץ, להיפךאו  ,שעון חורףלקיץ 

יהיה לפעול בשלב  , ידוע לנו ואנו מאשרים בזאת כי הבנק אינו מתחייב כי ניתןםיהסכם התנאים הכלליבמבלי לגרוע מהאמור 

 . Pre-Market -ה

 : סייגים להרשאה .2.3

 כפופה, בין היתר, לסייגים הבאים: Pre-Market -ה הפעילות בשלב ,יםיהתנאים הכללמבלי לגרוע מהאמור בהסכם 

  מכירה של מניות בלבד, ולא סוג נייר ערך אחר כלשהו )כגון אופציות, חוזים עתידיים לניתן להעביר הוראות לרכישה או

 .וכיוצ"ב(

 לא ניתן להעביר הוראות למכירה בחסר. 

  ניתן להעביר הוראותLimit בלבד.   

  לבטלהלאחר מתן הוראה, ניתן לעדכנה או . 

 יודגש, הוראה שניתנה בשלב ה- Pre-Market תועבר בשעות הפעילות כמפורט לעיל()במסגרת שלב זה  ולא בוצעה ,

-Pre -לבטל את מעבר ההוראה כאמור משלב ה ככל שנבקש. ידוע לנו כי המסחר הרציףשלב לביצוע באוטומטית 

Market  שלב המסחר הרציףתחילתו של לפני  לתת הוראת ביטולהמסחר הרציף, עלינו לשלב. 

 לא ניתן להעביר הוראות עם תוקף. כל ההוראות הן לביצוע באותו יום בלבד.  
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  סיכונים מיוחדים .3

, החלים כללייםהתנאים ה, לרבות הסכם ההסכמים והמסמכים שנחתמו ו/או ייחתמו על ידינו עם/כלפי הבנקמבלי לגרוע מהאמור ביתר 

הנו בעל דרגת סיכון  Pre-Market -על ניהול החשבון בבנק ועל פעילות בני"ע ובניירות ערך חוץ בכלל, ידוע לנו כי מסחר בשלב ה

( בין מחירי הקניה למחירי spreadמרווח )בבתנודתיות גבוהה מאוד במחירי המניות,  ,גבוהה יותר מהמסחר הרגיל, ומאופיין, בין היתר

נסיבות בהן לא קיימים ציטוטים למניה או קיים ציטוט רק בנזילות נמוכה ובעשוי להיות גדול מאוד, ש( bid-ask spreadהמכירה )

 למכירה או לרכישה.

על הבנק ו/או הבורסות בהן מתבצעת הפעילות, עשויים, ללא הודעה מוקדמת, אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הברוקרים באמצעותם פו

, ולבנק לא תהיה כל אחריות ביחס לדחיית הוראה כלל, לרבות בשעות המפורטות לעיל Pre-Market -שלא לקבל הוראות בשלב ה

 כאמור.

בהם, ואנו פוטרים את הבנק מאחריות לכל שאת בנזקים העשויים להיות כרוכים אנו מצהירים כי הננו מודעים לסיכונים אלה ונכונים ל

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור  נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום העלולים להיגרם לנו בשל אופי הפעילות כאמור בסעיף זה לעיל.

מסוימות ו/או מהוראות הסכמים אחרים שנחתמו  התנאים הכלליים לעניין פטור מאחריות בנסיבותהסכם לעיל כדי לגרוע מתחולת 

 ו/או הוראות כל דין, על נזקים אחרים מהאמור לעיל. ןו/או ייחתמו בחשבו

 עמלות .4

הבנק רשאי לחייב אותנו, מפעם לפעם בעמלות והוצאות למיניהן, בשיעורים ובמועדים הקבועים בתעריפון הבנק, כפי שיהיה מעת 

להוצאות סבירות בהן נשא הבנק )לרבות כל סכום שייגבה על ידי צדדים שלישיים כגון הברוקר ו/או  בהתאם –לעת, או לעניין הוצאות 

הקסטודיאן ו/או הבורסה ו/או המסלקה(, לפי החיוב בפועל, או בהתאם לסיכום אחר עמנו בגין פעולה כלשהי הכרוכה בעסקות נשוא 

  ערוץ אחר הדרוש על פי דין ו/או שהבנק יראה לנכון מעת לעת. כתב זה. תעריפון עמלות מעודכן יעמוד לעיוננו בסניף ובכל

  Market-Preביטול ההרשאה לשימוש בשירות  .5

בכל עת, בהודעה בכתב, שתיכנס לתוקפה עד לתום  Pre-Market -אנו נהיה רשאים להודיע על רצוננו לסיים את פעילותנו בשלב ה

בכל עת, בהודעה של  Pre-Market -יום העסקים הסמוך לאחר קבלתה ע"י הבנק. הבנק יהיה רשאי שלא להתיר לנו לפעול בשלב ה

רוקר ו/או מצורך ימים מראש, או כל מועד אחר שיותר על פי דין. על אף האמור לעיל, במקרים הנובעים מדרישות הבורסות ו/או הב 14

 יהיה הבנק רשאי לסיים את ההרשאה הנ"ל, לאלתר, וללא כל הודעה מוקדמת.  ,מיידי של הבנק להגן על עצמו ו/או על לקוחותיו

מיתר ההסכמים מהסכם התנאים הכלליים ולגרוע כדי לבטל או  Pre-Market -אין בסיום ההרשאה לפעול בשלב ה –למען הסר ספק 

 נו כלפי הבנק.ייד והמסמכים שנחתמו על

 שינוי תנאי כתב זה

כל שינוי ו/או ביטול ו/או תוספת להוראות כתב זה יערכו בכתב, אשר יהיה חתום 
 על ידי שני הצדדים ויצורף לכתב זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

לעיל, הבנק יהיה רשאי לשנות, מפעם לפעם  6.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
כתב זה ו/או חלקם ו/או להוסיף עליהם תנאים  ובהתאם לשיקול דעתו, את תנאי

ימים מראש, או כל מועד אחר  14מסר לנו על כך הודעה של יחדשים, ובלבד שת
 שיותר על פי הדין.

 ולראיה באנו על החתום:

   

 חתימה  תאריך
 


