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 שירות איתותים חוזה התקשרות:

 

הודעות טקסט  א. :שירותי התראה באמצעותאת  "החברה" להלן קבוצת יוזמההריני מעוניין לקבל מחברת 

בנוגע לאיתותים  כרת תוכנת שיכפול איתותיםשהו/או איתותים אוטומטיים במסלול  , מייל  (SMS) כתובות

בהתאמה(, והכל בכפוף   "השירות"-ו " תותיםאי" :)להלן בצמדי מטבעות בשוק הפורקסטכניים שונים 

 .'לאמור בטופס זה ובנספח א

 תנאים כללים: .1
 

 

 .הריני מצהיר כי המידע ו/או התוכן שיועבר אלי באמצעות השירות הינו לשימושי האישי בלבד .1.1

ירות הריני מתחייב שלא להעביר לכל אדם ו/או גוף אחר את האיתותים שיתקבלו אצלי בטלפון הש .1.2

מהחברה בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות הטלפון ו/או באמצעות 

פורומים שונים ברחבי האינטרנט, לרבות אתר החברה, ו/או בכל דרך אחרת וכי לא אעתיק, 

אשכפל, אצלם, אפרסם או אעביר את המידע שקיבלתי באמצעות השירות לכל גורם שלישי אחר. 

דוע לי שבמידה ואפרסם מידע ו/או התייחסות כלשהי לגבי השירות ו/או לגבי הנני מצהיר כי י

איתותים אשר קיבלתי אצל גורם שלישי כלשהו ו/או בכל פורמטים האמורים לעיל, לרבות באתר 

החברה, תהיה החברה רשאית להביא לידי ביטול מיידי של הסכם זה ללא החזרת התשלום בגינו 

או תביעה כלפיה והחברה תהא רשאית לתבוע ממני נזקים שיגרמו מבלי שתהיה לי כל דרישה ו/

 .לה ו/או עשויים יהיו להיגרם לה בשל פרסום המידע ו/או האיתות כאמור

הריני לאשר כי הובא מפורשות לידיעתי והוסבר לי בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים כי  .1.3

סוג שהוא בנוגע לכדאיות השקעה ו/או השירות אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא ו/או המלצה מכל 

החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ו/או לביצוע פעולות כאלה או 

אחרות וכי התכנים המועברים אלי באמצעות השירות אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם, מפורט 

חס לאיתותים שונים המתקבלים או מלא של כל הנושאים בתחום אלא מהווה מידע סובייקטיבי בי

 .על פי תורת הניתוח הטכני

הריני להצהיר כי הוסבר לי שהשירות אינו בגדר "ייעוץ השקעות" כמשמעותו בחוק הסדרת  .1.4

 .1991 -העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 

ו/או בכל שוק הון אחר תהיה  , שוק הפורקסהריני מתחייב כי כל פעולה אותה אבצע בשוק ההון  .1.5

על דעת עצמי בלבד ולאחר הפעלת שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי המלאה וכי ידוע לי שהחברה, 

לרבות עובדיה, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר ו/או עקיף, שיגרם לי ו/או לצד 

 .שלישי כלשהו בכל הקשור לשירות

לי שהאיתותים אותם אקבל במסגרת השירות אינם מבטיחים תשואה כלשהי הריני מצהיר כי ידוע  .1.6

 .ומהווים את דעתם הסובייקטיבית של נותני השירות בלבד, על בסיס תורת הניתוח הטכני
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הריני מצהיר כי ידוע לי שהחברה אינה מתחייבת לשלוח מספר איתותים מינימלי וכי שיקול הדעת  .1.7

אשר ינותחו ולגביהן יינתן השרות הנו  והצמדי מטבעותחת האיתותים הבלעדי בכל הקשור עם שלי

של החברה, ובכלל זה הגורמים אשר יפעילו את השרות בפועל ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות 

 .מכל מין או סוג בקשר עם כך

נו, צורתו, הריני מאשר כי החברה, לרבות עובדיה, אינם אחראים על נכונות המידע, זמינותו, תוכ .1.8

לדיוק הנתונים, ו/או לליקוי בדרך העברתם. וכי החברה אינה אחראית לאובדן, הפסד או כל נזק 

 .ישיר או עקיף אחר אשר יגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל

הריני מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה בכל הקשור עם  .1.9

לי ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות כנגד החברה בגין השירות  התממשות האיתותים, וכי אין

כאמור, לרבות תביעות לעניין הפסדים ו/או נזקים, ישירים ו/או עקיפים, ו/או תביעות לשיפוי 

 .כלשהן והנני מוותר על כל טענה בעניין זה

ג בתעשיית ידוע לי כי החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהו .1.10

האינטרנט. על אף האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר ולמידע אשר בתוכו. 

הנני מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לי בעקבות חדירה 

 .כאמור

טיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי, במחיר חודשי של חיוב כר .1.11

, ויימשך כל עוד לא השכרת תוכנת שיכפולול במסל₪  519-ו SMSבמסלול  כולל מע"מ₪  519

על רצונו  (7777775770או פקס  SIGNALS@YFX.CO.IL -)מייל הודיע המנוי בכתב

ות והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו להפסיק את השימוש בשירות. ניתוק המנוי מהשיר

החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה  יחויבניתנה ההודעה על ידי המנוי )כך שהמנוי לא 

 ההודעה(. 

ה הזכות לשנות ו/או לבטל את השירות כלפי בכל עת וללא הודעה מוקדמת הריני לאשר כי לחבר .1.12

על פי שיקול דעתה הבלעדי, וביטול השירות כאמור לא יזכה אותי בכל סעד ו/או פיצוי מכל סוג 

 .שהוא למעט בהחזר החלק היחסי של התשלום אשר שולם על ידי לתקופה האמורה

קש להפסיק את השירות, מכל סיבה שהיא, לא אקבל כל הריני לאשר כי ידוע לי שבמידה ואב .1.13

 .החזר כספי בגין תקופה שלא נוצלה

. )חתימה על חוזה והסדרת דמי מנוי( השירות יתחיל מרגע השלמת הרשמה באופן מלא לשירות .1.14

במידה ומכל סיבה שהיא לא יכובד אמצעי התשלום אותו העביר הלקוח לחברה, לא יקבל הלקוח 

  עד למועד הסדרת התשלום.את השרות 

הריני מסכים כי הדין החל על התקשרות בין החברה לביני הוא הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט  .1.15

 .בחיפהקשרות זו תהא לבית המשפט המוסמך הבלעדית בהקשר להת

חזרי עמלות ה לרבות השונות להחזיק בהסכמי שיווק עם חברות פורקסידוע לי כי החברה עשויה  .1.16

 .בגין מסחר של לקוחות
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הסכמתי למסמך זה ושימוש בשירות הינם מרצוני החופשי, לאחר שקראתי את תוכן המסמך  .1.17

 .והשירות והבנתי את משמעויותיהם והשלכותיהם

 
 אזהרת סיכון

דע לעובדה ששוק הפורקס הוא שוק מסוכן ותנודתי וכי הלקוח מצהיר בזאת ומאשר כי הוא מו

כל אדם ו/או יישות אשר פעילה בתחום, נדרשת ומומלצת לפעול בזהירות עם כל ההיגיון 

האפשרי לפני ביצוע כל פעולה בשוק הפורקס ולהעריך בזהירות את מצבו הכספי והתאמתו 

 למסחר מסוג זה.

ידו או על ידי החברה בשוק הפורקס ע"י  המשתמש מצהיר בזאת כי כל פעולה שתבוצע על

השירות ו/או השירותים האוטומטיים ו/או המבוססת על מידע המפורסם באתר, כולל אך לא 

מוגבל לניתוח טכני ותחזיות פורקס, תהיה על חשבונו האישי בלבד ולאחר שיקול דעת ועל 

וחר. מסחר בכלים אחריותו וחבותו בלבד. קיימת חשיבות רבה לחוזק כלכלי ומנטאלי של ס

פיננסיים בשימוש במינוף גבוה היא ספקולטיבית עם רמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון להפסד 

 כסף כתוצאה ממסחר להשקעה או ממסחר ספקולטיבי או כל נכס אחר הוא ניכר.

מסחר בפורקס יכול לגרום להפסדי כסף ניכרים לסוחר, מומלץ בזאת לבצע השקעות כאלה עם 

נו נדרש לצורך קיום או שהוא קריטי וחשוב לסוחר, החברה לא תהיה אחראית לכל הון אשר אי

הפסד מהשקעה של המשתמש הנגרם כתוצאה מצורת המסחר והסיכון הגדול המעורב 

במסחר כזה. המשתמש מצהיר בזאת כי ברור לו שהוא מסכים שבכל מצב שבו ייכפה בית 

מים אשר שולמו על ידי המשתמש לחברה משפט מוסמך על החברה, בפיצוי לא יעלה על הסכו

 כעמלות השירותים.

של קבוצת יוזמה ואף  YFX המידע המסופק באתר זה הוא לשימוש אינפורמטיבי בלבד. לא

אחד מספקי התוכן שלה יהיו אחראים לכל טעות או כל פעולה שבוצעה בהסתמכות על כך. 

סיכונים גדולים. עליך להיות מודע  המסחר בפורקס טומן בחובו סיכויים גדולים להרוויח, אך גם

לסיכונים ונכון לקבלם על מנת להשקיע בשוק הפורקס. אין לסחור בכסף שלא תוכל להרשות 

לעצמך להפסיד. אתר זה אינו ברוקר/דילר רשום. חברת הברוקר שתבחר היא האחראית 

ל סוג הבלעדית לשירותיה עבורך, המשתמש. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק או עלויות מכ

שהוא שיעלו מתוך או מכל דרך שהיא הקשורה לשימוש בשירותים האוטומטיים ו/או השירותים 

. עליך תוצאות העבר לעולם אינן סימן לתוצאות העתידו/או השירותים של חברת הברוקר. 

לשקול את העובדה כי בשוק הפורקס הכול אפשרי ועלול להביא הפסד לכספך. האתר אינו 

חודש. כל התוצאות המפורסמות הן תוצאות כוללות משוערות ללא התאמה מבטיח רווחים כל 

לעלויות המסחר )שכר, עמלות והחלקת מחיר(. הנך כפוף לתנאי השימוש ברגע הרישום 

 עליך לקרוא הסכם זה בזהירות לפני החתימה עליו.והשימוש בשירות זה. 

 

טיחים רווחים והם המשתמש מצהיר כי איתותים שהוא מקבל במסגרת השירות אינם מב
משקפים דעות סובייקטיביות של ספקי השירות בלבד על בסיס שיטות ניתוח טכני. הלקוח גם 

כן מצהיר שהוא מודע לחלוטין כי החברה לא מחויבת לשלוח מספר מינימאלי של איתותים, 
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, הוא שינותחו, בהתאם לשירות שמסופק על הנכסיםושהשיקול הבלעדי אם לשלוח איתותים 
של החברה בלבד כמו כן גם כל הגורמים וההחלטות שנלקחות לתפעול השירות למעשה, 

וללקוח לא יהיו תביעות ו/או דרישות מכל סוג שהן בקשר לעניין זה. הלקוח מקבל על עצמו כי 
הוא לא יתבע או ידרוש מהחברה דבר הקשור לאיתותים וכי לא יהיו לו כל תביעה או דרישה 

 ., כולל תביעות בנוגע לנזקר לשירות ו/או השירותיםנגד החברה בקש

 

 7777774770או לפקס:    SIGNALS@YFX.CO.IL נא להחזיר את החוזה חזרה סרקו למייל:
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 _____________________________תאריך:


