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עורך המבצע  :טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ
שם המבצע " :מבצע מסחר בסחורות ללא עמלות מרץ "2022
מטרת המבצע  :הטבה ללקוחות חדשים בפתיחת חשבון
 .1הגדרות:
"החברה" -טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ ,מספר חברה 51-521973-1
"אתר החברה" -אתר אינטרנט הנמצא בכתובת www.Colmex.co.il
"הזירה" – זירת סוחר כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-המופעלת על ידי
החברה
"הסכום הנדרש" – סכום של לפחות  1,000דולר ארה"ב או סכום שקלי השווה לסכום זה ,לפי
שער דולר "המחאות העברות" של בנק לאומי (שערי מט"ח לאומי )bankleumi.co.ilשפורסם על
ידי בנק לאומי ,וידוע במועד ביצוע ההפקדה

"הטבה" או "הטבת המבצע" – ההטבה המפורטת בסעיף  5להלן אשר תוענק ללקוח שיימצא
זכאי לה בהתאם להוראות תקנון זה
"לקוח זכאי" –לקוח חדש שהחברה הסכימה לפתוח עבורו חשבון לקוח ,עמד בכל דרישות
החברה והדין והפקיד את הסכום הנדרש לחשבון הלקוח החדש שנפתח עבורו בזירה ,במהלך
תקופת המבצע
"לקוח חדש" – לקוח אשר במועד תחילת המבצע ובששת החודשים שקדמו לו ,לא היה בעל
חשבון לקוח בזירה
"מועד תחילת המבצע" – 27.03.2022
"הפקיד" או "הפקדה" – ביצוע העברת כספים מחשבון הבנק או חשבון מאושר אחר של
הלקוח החדש לחשבון הלקוח החדש שלו בזירה ..ביצוע הפקדה כפופה לאמור בפרק  5לתקנון
המסחר של החברה שכותרתו" :הפקדה ומשיכת כספים לחשבון המסחר" .הפקדה כאמור
תושלם רק לאחר קבלתה ואישורה על ידי החברה.
 .2כללי
 2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
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 2.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.
 2.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד והם לא ישמשו לצורכי
פרשנות התקנון.
 2.4אין במתן רישיון שנותנת רשות ניירות ערך לניהול זירת סוחר אישור לטיב המסחר
בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה ,או אישור כי מדובר באפיק השקעה
בטוח או מומלץ.
 2.5הפעילות בזירת הסוחר אינה מתבצעת בבורסה ועל כן הלקוח כפוף לסיכונים ,לרבות
במקרה של חדלות פירעון של הזירה או של "( Colmex pro Ltdקולמקס פרו") שהיא
צד נגדי לעסקאות עם הלקוח.
 2.6בפעילות במסחר יש לחברה ,בין השאר ,אינטרסים מנוגדים לאינטרסים של הלקוח;
היא המוכרת כשאתה הקונה והיא הקונה כשאתה המוכר ,לכן ייתכנו מצבים שבהם
החברה תרוויח כשלקוח מפסיד.
 2.7קיים איסור לחברה להמליץ ללקוח על פעילות במכשיר פיננסי שבו היא סוחרת.
 2.8פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר.
 2.9המסחר בזירה כרוך בתשלום עמלות.
במסגרת מסמך זה לא ניתן להבהיר את כל הסיכונים ואת כל שאר המשתנים
2.10
הדרושים לצורך הערכתך את מידת כדאיות המסחר במכשירים הפיננסיים באמצעות
הזירה; למידע נוסף בדבר הסיכונים הכרוכים במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה
ראה "פרק ג" לתקנון המסחר.

 .3תקופת המבצע
 3.1המבצע יחל בתאריך  20.03.2022וימשך עד ליום  30.04.2022בשעה 23:59
("תקופת המבצע").
 3.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע,
מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה.

 .4כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו
 4.1המבצע מיועד ללקוחות חדשים בלבד ,שבמהלך תקופת המבצע ,ביצעו הפקדה בגובה
הסכום הנדרש.
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 4.2החברה תהא רשאית שלא לאפשר ללקוח חדש להשתתף במבצע ו/או שלא לאפשר
ללקוח זכאי לממש את הטבת המבצע ,ככל והשתתפות הלקוחות במבצע נעשתה
שלא כדין ו/או בניגוד לתנאי תקנון זה ו/או בניגוד לתקנון המסחר של החברה והסכם
המסגרת הנחתם בין החברה ללקוח החדש.
 4.3ההטבה תינתן פעם אחת בלבד לכל לקוח זכאי.

 .5ההטבה
 5.1לקוח חדש שיימצא כלקוח זכאי בהתאם להוראות תקנון זה ,יהיה רשאי לסחור בזירה
בנכסים – מסוג "סחורות" ,כהגדרתם באתר החברה ובתקנון המסחר ,ללא תשלום
עמלות מסחר וללא תשלום מרווח  ,עד ליום .31.07.2022
 5.2עמלות אחרות יגבו מהלקוח הזכאי בהתאם לתקנון המסחר.

 5.3פירוט שיעורי העמלות השונות הנגבות עבור הפעולות בחשבונות החברה וכן עלות
השירות ,ניתן למצוא בתקנון החברה.

 5.4למען הסר ספק ,ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה
בכסף או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.
 .6שונות
 6.1החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת ,לשנות את המבצע (כולו או
חלקו) ו/או להפסיקו חלקו ו/או כולו ו/או והכל באופן סביר לפי נסיבות העניין ,בכפוף
לפרסום הודעה על כך באתר החברה ,ובלבד שהשינוי או הביטול לא יגרעו מזכויות
הלקוח ע"פ תקנון המבצע טרום השינוי/ביטול .החברה רשאית לצאת במבצעים
נוספים ו/או אחרים בתקופת המבצע.
 6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל תקלה ,איחור ,שיבוש וכדומה ,אשר מקורם בכוח
עליון ,כגון מלחמה ,שביתה ,מגיפה ,בעיות תקשורת וכדומה ,אשר אינם תלויים
בחברה ו/או שיבושים באתר החברה ,לא יחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ,ולא
יזכו את הלקוחות בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ,למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.
 6.3בעצם השתתפותו במבצע ,ייחשב הלקוח כמי שקרא את כללי תקנון זה ומסכים להם
ולכל התנאים הנכללים בהם.
 6.4ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי החברה ובאתר החברה.
 6.5כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו ,וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי
חוקי ,בטל או לא אכיף ,לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
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 6.6אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות תקנון המסחר של החברה או כל הסכם
אחר בין החברה לבין הלקוחות.
 6.7החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,בכל עת ,לשנות הוראות תקנון זה והוראות התקנון
המעודכן תחייבנה את הלקוחות המשתתפים במבצע החל ממועד פרסום התקנון.
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