
 

 חתימה:_____________________________             ____________________________שם מלא:

 

 

שירות השכרת תוכנת שיכפול עסקאות למטה  -COPIERל שכפול עיסקאות מסלו חוזה התקשרות:

 לקבלת איתותים. 4טרידר 

 

השכרת תוכנת שיכפול את שירותי החברה" הריני מעוניין לקבל מחברת קבוצת יוזמה להלן "

 בנוגע לאיתותים טכניים שונים בצמדי מטבעות בשוק הפורקס )להלן:איתותים אוטומטיים /עסקאות

 ה.בהתאמה(, והכל בכפוף לאמור בטופס ז  "השירות"-ו " איתותים"

 פירוט התהליך:

לשכפל את הפקדות )פתיחת עסקה, הזזת סטופ, סגירת עסקה( המבוצעות  יודעתהתוכנה  -
 בחשבון הסוחרים ישירות ע"י האקספרט לחשבון מטה טרידר של מזמין התוכנה.

 
נה שתגדיר את הסיכון פר עסקה יחסית לגודל היתרה בנוסף לתוכנת השיכפול תתוקן תוכ -

 . ו/או גודל עיסקה קבוע בהתאם לבקשת הלקוח הפנויה בחשבון הלקוח
 

לשם ביצוע מהיר ויעיל של תוכנת השיכפול קבוצת יוזמה תעמיד לרשות הלקוח שרת  -
 ( על מנת להתקין את תוכנת המסחר ותוכנת השיכפול.VPSוירטואלי )

 
וח לבין חשבון נותני שירות על מנת להתקין את החיבור של תוכנת השיכפול בין חשבון הלק -

 האיתותים יש לספק את שרת הברוקר, שם המתשמש  והסיסמא לחשבון.
 

לאחר הרישום לשירות תעשה בדיקה של מספר ימים לבדיקת תקינות פעולת תוכנת  -
או העסקה  0...השיכפול על חשבון דמו בברוקר הלקוח ולאחר מכן על עסקאות קטנות )

 ברוקר( לשם בדיקת תקינות.הכי קטנה האפשרית מהצד של ה
 

הפעילים על החשבון העלולים לשבש  אקספרטים נוספיםיש לשים לב שלא מותקנים  -
 ולהשתבש בעבודה מקבילה עם תוכנת השיכפול.

 

 איתותים ומחירים

 החברה מספקת איתותים למסחר במטבע חוץ אשר ניתנים בשלוש דרכים:

, )ג( שיכפול דרך תוכנת מסחר מטה טרידר (, )ב( דואר אלקטרוניSMSשירות הודעות קצרות ) (א)
)ה"שירותים" וה"איתותים בהתאמה( . עלות שירות האיתותים היא עמלה חודשית קבועה 

כל התשלומים  ייגבו בכל תחילת חודש ₪ ,  539המשולמת באמצעות כרטיס אשראי בסכום של 
ום לתשלום בהתאם לשירותים שאושרו בחודש הקודם. החברה תהיה רשאית לשנות את הסכ

לקבלת איתותים ו/או שירותים אשר ייכנסו לתוקף בתחילתו של החודש הבא אחרי פרסום זה. 
 3השירות יינתן ע"י החברה מתאריך הרישום ועד הפסקתו ע"י החברה או הלקוח ע"י התראה 

ימים לפני הודעה בכתב. במקרה שמכל סיבה תשלום כלשהו ו/או אמצעי תשלום לא התקבל, 
רשאית להפסיק את מתן השירות מבלי להמעיט בערכי כל זכויותיה. קבלה תשלח  החברה תהיה

ללקוח בכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה בזמן הרישום ע"י הלקוח. למען הסר ספק, יובהר כי 
ברישום הלקוח לשירותים, הלקוח מסכים כי: )א( השירותים יינתנו על בסיס חודשי ללא הגבלה 
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ומבלי חשיבות לשימוש או חוסר שימוש בשירותים, וכן )ב( אלא אם וללא הודעה מראש על כך 
הופסקו השירותים, החברה תגבה תשלום חודשי באופן אוטומטי על השירותים הישימים, ללא 

במייל  הודעה מראש על כך. האחריות הינה על המשתמש בלבד לספק הודעה
(signals@yfx.co.il)  על הפסקת ההמשך האוטומטי של השירותים שבאמצעותו יופסקו

 בסוף החודש שבו נשלחה בקשה לביטול או דרך חשבון הפי פאל האישי שלו. השירותים
 

הבהרה: שירות שיכפול עיסקאות הינו שירות של השכרת תוכנה ואינו ניהול תיקים ולכן כל לקוח  (ב)
קובע את הניהול סיכונים שלו בעצמו וגודל העסקה. לכן יכול לשנות לפי ראות עיניו ע"י הודעה 

 signals@yfx.co.il--במייל ל
 

 אחריות:

( המתוחזק ומופעל  VPSקבוצת יוזמה אינה אחראית על נפילות וניתוקים בשרת וירטואלי ) -
 ע"י צד שלישי ולכל נזק עקיף או ישיר היכול להגרם ע"י כך.

קבוצת יוזמה ו/או כל אחד מאנשי המסחר, שירות לקוחות, הפיתוח, מתכנתים אינם אחראים  -
 כל באג או תקלה בתוכנת השיכפול באופן אישי או קבוצתי.לתקלות היכולות להגרם ע"י 

קבוצת יוזמה ו/או כל אחד מאנשי המסחר, שירות לקוחות, הפיתוח, מתכנתים אינם אחראים  -
לבאגים או תקלות היכולות להגרם מהצד של הלקוח המפעיל רובוטים נוספים במקביל 

 וצתי.לפעולת תוכנת השיכפול על חשבון המסחר באופן אישי או קב
 

 שינויים בשירות

הינך מסכים ומאשר, כי החברה רשאית על שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת לתקן, לשנות, להוסיף, לסיים 

או להפסיק, לגבות עמלה עבור משתמש אחד או כל המשתמשים, את השירותים ו/או שירותים משויכים, 

תהיה חייבת או אחראית, באופן ישיר  מידע ותוכן, או פירוט טכני עם או בלי הודעה מראש, ושהחברה לא

או עקיף לך או לכל אדם אחר, בכל צורה שהיא על הפסד או נזק כלשהו שנגרם כתוצאה, או מקשר 

כלשהו לשינוי או הפסקה כלשהי. הינך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל כשל שנגרם על 

 חברה.ידך בקבלת איתותים, וכן שאינו נגרם כתוצאה מתקלה של ה

 

 זכויות קנייניות

כל הסימנים המסחריים והקניין הרוחני הקיים באתר, החומר והתוכן בשירותים המוצעים ו/או התוכן 

המוצג או כלול בו הם הרכוש הבלעדי של החברה, או של צדדים שלישיים אחרים אשר נתנו לחברה את 

בי, העברה לציבור, שינוי או תיקון הזכות לשימוש בהם ועל כן הם אסורים להעתקה, חלוקה, הצגה בפומ

כל מה שקשור לאתר ותוכנו, על ידך או כל צד שלישי אחר, בכל צורה שהיא, אלקטרונית, מגנטית, 

או כל צורה אחרת ללא קבלת אישור מראש בכתב על כך מהחברה,  אופטית, בתמונות או באמצעי שמע

ותחת התנאים לאישור כזה ע"י החברה באם אושר. הנך לוקח על עצמך את החובה לא להעביר לכל אדם 

או ישות את האיתותים )המוגדרים בהמשך( שתקבל בטלפון,מייל או ישירות לתוך מערכת המסחר שלך 

ישיר או עקיף, בטלפון או בכל פורום אחר באינטרנט ו/או כל דרך  מהחברה בכל צורה שהיא, באופן

אחרת. באם תפרסם או תעביר כל איתות אשר קיבלת לכל אדם ו/או ישות, החברה תהיה רשאית לתבוע 

 ממך נזקים שנגרמו או שייגרמו לה כתוצאה מפרסום כזה של האיתות הנ"ל.
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 אזהרת סיכון

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

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 השירות ו/או  המשתמש מצהיר בזאת כי כל פעולה שתבוצע על

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 אחריותו וחבותו בלבד. קיימת 

וחר. מסחר בכלים פיננסיים בשימוש במינוף גבוה היא חשיבות רבה לחוזק כלכלי ומנטאלי של ס

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 הון אשר 

נו נדרש לצורך קיום או שהוא קריטי וחשוב לסוחר, החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד מהשקעה של אי

המשתמש הנגרם כתוצאה מצורת המסחר והסיכון הגדול המעורב במסחר כזה. המשתמש מצהיר בזאת 

כי ברור לו שהוא מסכים שבכל מצב שבו ייכפה בית משפט מוסמך על החברה, בפיצוי לא יעלה על 

 מים אשר שולמו על ידי המשתמש לחברה כעמלות השירותים.הסכו

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

התוכן שלה יהיו אחראים לכל טעות או כל פעולה שבוצעה בהסתמכות על כך. המסחר בפורקס טומן 

סיכונים גדולים. עליך להיות מודע לסיכונים ונכון לקבלם על מנת  בחובו סיכויים גדולים להרוויח, אך גם

להשקיע בשוק הפורקס. אין לסחור בכסף שלא תוכל להרשות לעצמך להפסיד. אתר זה אינו ברוקר/דילר 

רשום. חברת הברוקר שתבחר היא האחראית הבלעדית לשירותיה עבורך, המשתמש. האתר לא יהיה 

ל סוג שהוא שיעלו מתוך או מכל דרך שהיא הקשורה לשימוש בשירותים אחראי לכל נזק או עלויות מכ

תוצאות העבר לעולם אינן סימן האוטומטיים ו/או השירותים ו/או השירותים של חברת הברוקר. 

. עליך לשקול את העובדה כי בשוק הפורקס הכול אפשרי ועלול להביא הפסד לכספך. לתוצאות העתיד

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

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

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

 

טיחים רווחים והם משקפים דעות המשתמש מצהיר כי איתותים שהוא מקבל במסגרת השירות אינם מב

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, ושהשיקול הבלעדי אם לשלוח 

, הוא של החברה בלבד כמו כן גם כל הגורמים שינותחו, בהתאם לשירות שמסופק על הנכסיםאיתותים 

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 

ר לשירות ו/או השירותים האוטומטיים, כולל תביעות בנוגע לנזק לו כל תביעה או דרישה נגד החברה בקש
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תביעות לפיצוי ושיפוי, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעות  ו/או הפסדים, ישירים או עקיפים, ו/או

 .בנושאים אלה

 

מובהר בזאת כי החברה, מנהליה, עובדיה, נושאי משרותיה, והממונים, הפועלים באתר, אינם יועצים 
 .ו/או מנהלי תיקים לפי חוקי ישראל, והשירות אינו מוגדר כ"ייעוץ השקעות" במשמעות החוק מורשים

 

 מדיניות זיכויים

, דיסקים, במיוחד שירותי ;מדיניות הזיכויים עבור טובין ושירותים שהחברה מספקת או מוכרת ישירות

ת עליהן באופן מלא. לקוח אשר שילם עבור אחד משירותי החברה קורסים, סדנאות אשר החברה אחראי

 או מוצריה, וביטל אותם לפני שקיבל את השירותים או המוצרים, יקבל החזר כספי מלא.

 במקרה של הפרת חוזה סמכות בית המשפט תיהיה במדינת ישראל בעיר חיפה.
 

 

 

 7777.4770.או לפקס:    SIGNALS@YFX.CO.IL נא להחזיר את החוזה חזרה סרקו למייל:

 _____________________________תאריך:
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