תקנון מבצע 2021
"חבר מביא חבר"
 .1הגדרות
בתקנון זה יהיו למושגים שלהלן המשמעות המצוינת בצדם:
"החברה"

 -טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ;

"אתר החברה"

 -אתר אינטרנט הנמצא בכתובת www.colmex.co.il

"המענק"

 החזר עמלות חד פעמי עד לגובה ( $ 200בגין עמלות  , Swapעמלות ק/מ במניותת"א ועמלות מרווח קניה ומכירה-מרקאפ בהתאם למסלול הלקוח בתקופת
המבצע)

"לקוח מופנה"

 לקוח אשר במועד תחילת המבצע ובחצי השנה שקדמה לה ,לא נמנה עללקוחות החברה ,שהחברה הסכימה לפתוח עבורו חשבון ,ועמד בכל הדרישות
והפקיד כספים לחשבונו בחברה ,בעקבות הפניה של בעל חשבון אחר בחברה.
מי שלא היה בעל חשבון מסחר בחברה טרם הפנייתו על ידי המפנה ,ופתח חשבון
מסחר בחברה בעקבות המלצת המפנה;

"מפנה"

 מי שהמליץ בפני לקוח פוטנציאלי לפתוח חשבון מסחר בחברה ,ואשר הינו בעלחשבון מסחר בחברה;

 .2פרשנות
 .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.
 .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.
 .2.4הפעולות בזירה דורשות מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ,ואינה מתאימה לכל אדם.
פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר.
החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות אתך ,ולכן היא המוכרת כשאתה
קונה ,והיא הקונה כשאתה מוכר.
 .2.5קיימות עמלות נוספות החלות על הלקוח והן מפורטות בהסכם ההתקשרות.

.2.6
 .3המבצע
החברה מקיימת מבצע שבו תעניק למפנים מענק בגין הצטרפות לקוחות מופנים לחברה
("המבצע").
 .4תקופת המבצע
 .4.1המבצע יחל בתאריך ב 14/3/2021וימשך עד ,30/6/2021ו/או עד להודעת החברה על סיומו,
ובכפוף לכתוב בסעיף  4.3להלן ("תקופת המבצע").
 .4.2החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע,
לרבות בגין הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים.
 .4.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע או לבטלו ,מכל
סיבה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא תישמע או תתקבל כל טענה ,דרישה או תביעה
כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לעניין זה ,מכל גורם שהוא.
 .5תנאי המבצע
 .5.1החברה תעניק את המענק למפנה אשר לקוח מופנה ימסור לחברה את פרטיו כמי שהמליץ
לו לפתוח חשבון מסחר בחברה.
 .5.2זכאות המפנה למענק מותנית בהתקיימותם של התנאים המצטברים שלהלן:
 .5.2.1המפנה הינו בעל חשבון מסחר בחברה
 .5.2.2המפנה יפנה את הלקוח המופנה אל החברה תוך קיום כל הוראות הדין ,לרבות
ומבלי לגרוע ,הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-סעיף 30א' לחוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב 1982-וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה.1995-
 .5.2.3המפנה יביא לידיעת הלקוח המופנה ,בעל פה או במסמך בכתב ,את העובדה כי
הוא עשוי לקבל תגמול מהחברה בעבור הפנית לקוחות.
 .5.2.4הלקוח המופנה יפתח חשבון מסחר בחברה ויבצע הפקדה ראשונה מינימאלית של
 2,000$בחשבון המסחר ("ההפקדה הראשונית").
 .5.2.5חשבון המסחר של הלקוח המופנה יישאר פתוח במשך  3חודשים מיום ביצוע
ההפקדה הראשונית ,והינו חשבון אשר שימש למסחר .

 .5.2.6חשבון הלקוח המפנה הינו בסטטוס פתוח/פעיל ובחשבון הלקוח קיימת יתרה
במועד הזיכוי.
.5.2.7
 .5.3לא התקיים אחד מהתנאים שבסעיף  5.2לעיל ,לא יהא זכאי המפנה לקבלת המענק
והמפנה והלקוח המופנה לא יהיו רשאים לבוא בטענות כלפי החברה בעניין.
 .5.4החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתקשר עם לקוח מופנה מכל סיבה שהיא ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שלמפנה תהא אפשרות להטיל על החברה חיוב כלשהו וכן ללא
שתשמע טענה כלשהי מצד המפנה בדבר נזקים שנגרמו לו כתוצאה מסירובה של החברה
לפנות ללקוח.
 .5.5הזכות לקבוע את תנאי ההתקשרות עם הלקוח המופנה ,לרבות הנחות או החזרים ללקוח
(ככל שיהיו) ,היא של החברה בלבד.
 .5.6החברה תעביר למפנה את המענק ,בדרך שתבחר החברה ,בתוך  30ימי עסקים ממועד
התקיימותם של התנאים המצטברים שבסעיף  5.2לעיל ובכפוף לכל האמור בתקנון זה.
 .5.7יובהר כי מדובר במענק חד פעמי עבור הפניית הלקוח המופנה בלבד .לא יראו במענק
תשלום ,הטבה או מתנה בקשר עם פעילותו של המפנה או של הלקוח המופנה בחברה.
 .5.8במידה ובתקופת המבצע ועד למועד תשלום ההטבה ,זוכה חשבון הלקוח המפנה,
בהחזר בגין איפוס חשבון או החזר עמלות ואו החזר עמלת אי פעילות ,ינוכה סכום
זה מגובה ההחזר בגין המבצע.

 .5.9מובהר בזאת ,כי כל לקוח מופנה יהיה זכאי למסור לחברה פרטים של מפנה אחד בלבד
אשר המליץ לו לפתוח חשבון מסחר בחברה ,וכי רק אותו מפנה יהיה זכאי ,בכפוף לתנאים
המפורטים לעיל ,למענק.
במקרה שלקוח מופנה יעמוד על מסירת פרטים של יותר ממפנה אחד אשר המליץ
.5.10
לו לפתוח חשבון מסחר בחברה ,תהיה החברה רשאית להעניק את המענק לאחד המפנים
שפרטיהם נמסרו לחברה על ידי הלקוח המופנה או לחלק את המענק או לא להעניק את
המענק כלל ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שיהיו למי מהצדדים טענות
כלפי החברה.
 .6כללי
.6.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה
את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור
בו.

.6.2

בעצם השתתפותם במבצע ,המפנה והלקוח המופנה מאשרים ומצהירים כי קראו את
הוראות תקנון המבצע וכי הם מסכימים להן.

.6.3

כל 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.

.6.4

החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,בכל עת ,לשנות הוראות תקנון זה והוראות התקנון
המעודכן תחייבנה את המשתתפים במבצע החל ממועד פרסום התקנון.

