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	האחמההו	רכמה	תואקסע	עוציבל	המרופטלפ	תקפסמ	הרבחה	.הז	םכסה	אושנ	האחמהו	רכמ	תקסע	לכל	דצ	הניא	הרבחה•
	תונמאנב	תועצובמ	הז	םכסה	יפ	לע	הרבחה	ידי	לע	תועצובמ	רשא	תולועפה	לכ	,ךכל	םאתהבו	דבלב	הז	םכסהב	טרופמכ
		.ןיינעה	יפל	,םייטנוולרה	םירכומהו	עיקשמה	רובע

	עצבל	וא/ו	הרבחה	םע	רשקתהל	םא	עיקשמה	תטלחהו	רחא	יסנניפ	ץועיי	לכ	וא/ו	תועקשה	ץועיי	הקינעמ	הנניא	הרבחה•
	.דבלב	יאמצעה	ותעד	לוקישל	הנותנ	,גנירוטקפה	םזימב	וא/ו	רתאב	תוליעפ

	וא/ו	אלמ	רזחהל	םמעטמ	ימ	וא/ו	גנירוטקפה	םזימ	וא/ו	רתאה	וא/ו	הרבחה	דצמ	יהשלכ	תובייחתה	וא/ו	החטבה	לכ	ןיא•
	תוחוקל	ילובקת	תשיכרו	גנירוטקפה	םזימב	שומיש	יכ	ךכל	עדומ	אוהו	)ןלהל	םתרדגהכ(	העקשהה	ימוכס	לש	יקלח

		.םקלח	וא	םלוכ	,העקשהה	ימוכס	ןדבואל	ןוכיס	תאז	ללכבו	העקשה	תקסע	לככ	ילכלכ	ןוכיס	אשונ	ותרגסמב
	)ןלהל	הלא	םיחנומ	תרדגהכ(	תורבעהה	ןמאנ	ידי	לע	וקזחויו	תונמאנה	ןובשחב	ודקפוי	)ןלהל	םתרדגהכ(	העקשהה	ימוכס•

	םכסה	תרגסמב	ול	תונותנה	תויוכזהו	תויוכמסל	םאתהב	םהילא	סחיב	לעפי	אוהו	,הרבחהו	עיקשמה	רובע	תונמאנב
	ןובשחב	םייוצמה	העקשהה	ימוכסל	סחיב	ורובע	ןמאנכ	תורבעהה	ןמאנ	יונימ	תא	תאזב	רשאמ	עיקשמה	.תונמאנה
	לככ(	הז	םכסהו	תונמאנה	םכסה	תוארוהל	םאתהבו	יפ	לע	העקשהה	ימוכסל	סחיב	לועפל	ותוא	ךימסמו	תונמאנה
		.תונמאנה	ןובשחב	הנושארל	העקשהה	ימוכס	תדקפה	דעוממ	לחה	תאזו	,)יטנוולרש

	ךווית	תוברל	וז	תרגסמב	הרבחה	תעצבמש	הלועפ	לכו	האחמההו	רכמה	תואקסע	עוציבל	הרבחה	תקפסמש	המרופטלפה•
	החנהה	תחת	הרבחה	ידי	לע	םישענ	,םוחתבו	םלועב	םילבוקמ	םילכב	שומיש	ךות	רומאכ	תואקסע	שוביג	םשל	עויס	ןתמו

	לש	תויאדכה	תא	ומצעב	ךירעהל	תנמ	לע	תושרדנהו	תומיאתמה	תוקידבה	לכ	תא	עצביו	היואר	תוריהז	טוקני	עיקשמהש
	.גנירוטקפה	םזימ	תרגסמב	העקשה	לכ

	עדיה	לעב	וניה	יכ	ריהצמ	עיקשמהו	דבלב	ותוירחאו	ותעד	לע	השענ	רתאב	שומיש	ךות	עיקשמה	עצביש	העקשה	לכ	•
	.רומאכ	העקשהה	תויאדכ	תא	ךירעהל	תנמ	לע	םירושיכהו

	ןויצ	קינעהל	תיאשר	הרבחה	אהת	2014	–ד"עשתה	,יארשאה	גוריד	תורבח	תוליעפ	תרדסהל	קוח	תוארוהל	ףופכב•
	לעפת	הרבחה	.הרבחה	ידי	לע	הנבנש	םינויצ	לדומ	לע	ססבתהב	עבקי	אוה	,רומאכ	ןויצ	ןתניו	לככו	םישכרנה	םילובקתל

	ןתינ	וניאש	קייודמו	טלחומ	עדימב	רבודמ	ןיא	יכ	עיקשמל	עודי	םלוא	הז	ןויצ	תעיבקב	ריבסה	יעוצקמה	התעד	לוקיש	יפל
	עודי	,ןכ	ומכ	.ןויצה	תעיבק	דעומב	התושרבש	םינותנ	לע	ךמתסהב	הרבחה	העציבש	תורעשהו	תוכרעה	לע	אלא	הריתסל
	הריכמ	וא/ו	הקזחה	,השיכרל	הצלמה	הווהמ	וניא	רתאה	תרגסמב	עצוביש	רחא	המוד	גוריד	לכ	וא/ו	ןויצה	יכ	עיקשמל

	
	כמשקיע	הצטרפות	הסכם 	

	
	"להלן(	מ"בע	פלייס	קרדיט 	"החברה: 	WWW.CREDITPLACE.CO.IL	האינטרנט	אתר	את	ומפעילה	מנהלת) 	לסחר	מקוונת	כפלטפורמה,

	"להלן(	פקטורינג	של	בשיטה	לקוחות	בתקבולי	אלקטרוני 	""האתר: -ו	"הפלטפורמה, 	הפקטורינג	מיזם"	 	בהתאמה", 	מיזם	של	הפעולה	דרך).
).	להלן	אלה	מונחים	כהגדרת(	לקוחות	ותקבולי	לקוחות	של	שמות,	לפעם	מפעם	החברה	בפני	מציגים)	להלן	כהגדרתם(	שהמוכרים	הינה	הפקטורינג

	החברה	של	בקריטריונים	עומדים	אשר)	חלקם	או	כולם(	הלקוחות	תקבולי	ואת	הלקוחות	את,	הבלעדי	דעתה	שיקול	פי	על,	מאשרת	שהחברה	לאחר
.באתר	למכירה	המאושרים	הלקוחות	תקבולי	מוצעים"),	ים/מאושר	ות/לקוח:	"להלן(	הפקטורינג	במיזם	עסקאות	וביצוע	השתתפות	לצורך 	

	

.	המוכרים	אתמ	לקוחות	תקבולי	המכר	רךד	על	לרכוש	המבקשים	שונים	משקיעים	לבין	מוכרים	אותם	בין	לתווך	הינה	הפקטורינג	מיזם	מטרת
	כהגדרת(	נרכשים	תקבולים	רכישת	לצורך"),	המשקיע"	:להלן(	זה	כמשקיע	הצטרפות	בהסכם	החברה	עם	להתקשר	המשקיע	מעוניין,	זו	במסגרת
.להלן	זה	הסכם	לתנאי	ובכפוף	בהתאם,	הכל,	המשקיע	עבור	בנאמנות,	מהמוכרים	)להלן	זה	מונח 	

	

	בחתימת	או	באתר	לכך	המיועד	במקום	זה	כמשקיע	הצטרפות	הסכם	לתנאי	ההסכמה	אישור	עם	כי	מובהר
	ומסכים	זה	בהסכם	המפורטים	והתנאים	ההוראות	כל	את	קרא	כי	מאשר	המשקיע,	זה	הסכם	בשולי	המשקיע

.מסוייג	ובלתי	מלא	באופן	להם 	

	

:כי	לו	שידוע	ומאשר	ה/ירמצה	המשקיע 	

	 	



	

	

1. מבוא  	

1.1. .מתנאיו	ותנאי	ממנו	נפרד	בלתי	חלק	מהווים,	להסכם	והנספחים	המבוא  	

1.2. .	ההסכם	פרשנות	לשם	בהם	להשתמש	ואין,	בלבד	נוחות	מטעמי	נעשו	אלה	לסעיפים	כותרות	מתן	וכן	לסעיפים	זה	הסכם	חלוקת  	

2. הגדרות  	

:בצדם	הרשומה	המשמעות	להלן	המפורטים	למונחים	יהיו	זה	בהסכם		 	

	"	בטוחות" 	הרלוונטיים	המשקיעים	עבור	ובנאמנות	עצמה	עבור(	החברה	לטובת	הומחו	או	שנעשו	הבטוחות 	להבטחת)
	ידו	על	שנמכרו	נרכשים	תקבולים	בגין	מהספק	שיגיעו	או/ו	המגיעים	הסכומים	מלוא	ופירעון	הספק	התחייבויות

	יהיה	הוא	בו	במועד	המשקיעים	לידי	הרלוונטיות	הבטוחות	את	להעביר	רשאית	תהיה	החברה.	הספק	בהסכם	פורטכמ
;להלן	5			בסעיף	כמפורט,	לממשן	זכאי 	

	"הספק	הסכם" ;מהספקים	אחד	כל	לבין	החברה	בין	שנחתם	הסכם 	

	"הרכישה	היקף" ;מאושרת	חשבונית	כל	לצד	באתר	הנקוב	הרכישה	היקף 	

	"														חשבונית" 	עסקה	חשבון 	ביצוע	ח"דו, 	משלוח	תעודת, 	מאושר	ללקוח	הספק	שהוציא	אחר	מסמך	כל	או	מסכם	ח"דו, 	בתוספת(,
,	מאושר	ללקוח	הספק	ידי	על	בפועל	שסופקו	שירותים	או/ו	טובין	על,	החברה	דעת	להנחת	המעיד)	העניין	לפי	,מ"מע

	לספק	שולמה	טרם	בגינם	התמורה	ואשר 	ח"דו	או	עסקה	מחשבון	לחלק	להתייחס	יכול	חשבונית	המונח	כי	יובהר.
	או	עסקה	חשבונות	מספר	של	לאגד	וכן,	העניין	לפי,	כאמור	אחר	מסמך	כל	או	מסכם	ח"דו	או	משלוח	תעודות	או	ביצוע
	כאמור	אחרים	מסמכים	או	מסכמים	דוחות	או	משלוח	תעודות	או	ביצוע	דוחות 	העניין	לפי, 	הספק	ידי	על	שהוצאו,
;אחד	ללקוח 	

"מאושרת	חשבונית" ;הפקטורינג	מיזם	במסגרת	מכירהל	העמדתה	את	אישרה	והחברה	מאושר	ללקוח	הספק	שהוציא	חשבונית	 	

	"			העברות	חשבון" 	ובין	זה	בהסכם	כמפורט	הפקטורינג	מיזם	פעילות	תתבצע	ובו	מסחרי	בבנק	החברה	ידי	על	יפתח	או	שנפתח	חשבון
	היתר 	הנרכשים	תקבוליםה	רכישת	לצורך	לספקים	מהמשקיעים	שהתקבלו	סכומים	העברת, 	סכומים	תשלום,

	שהתקבלו	ובין	ברותההע	לחשבון	המאושרים	מהלקוחות	ישירות	שהתקבלו	בין(	מאושרים	מלקוחות	שהתקבלו
	הרלוונטי	לספק	וכן	הרלוונטיים	למשקיעים)	אחר	בנק	מחשבון	העברתם	באמצעות 	והעברת	לחברה	עמלות	תשלום,
;	המס	לרשויות	תשלומים 	

"						נאמנות	חשבון" ;	ההעברות	נאמן	ש"ע)	10(	לאומי	בנק	של	783		בסניף		17049/33'	מס	חשבון	 	

"											עסקים	יום" 	א	ימים	 	ה	עד' 	חג	שאינם	ובלבד	שבוע	בכל' 	מועד, 	חג	ערב, 	אינם	בישראל	הבנקים	מרבית	בו	יום	או	שבתון	יום,
	כלשהי	מסיבה	כסדרם	מתנהלים 	10.00	שעה	עד	אירע	זה	הסכם	פי	על	כלשהו	ואירוע	היה	כי	מוסכם. 	יום	ייחשב,
	אירע	זה	הסכם	פי	על	כלשהו	ואירוע	והיה	זה	הסכם	פי	על	תקופות	מניין	לצורך	עסקים	כיום	האירוע	אירע	בו	העסקים
	ומניין	זה	הסכם	פי	על	תקופות	מניין	לצורך	עסקים	כיום	האירוע	אירע	בו	העסקים	יום	ייחשב	לא	10.00	השעה	לאחר

;העוקב	העסקים	מיום	יחל	התקופות 	

														"	ות/לקוח" ;אחר	ציבורי	גוף	או	מקומית	רשות	,ממשלתית	רשות,	ממשלתי	משרד	לרבות	הספק	מאת	שירותים	או/ו	טובין	רוכש	 	

	"ממוחשבת	מערכת" ;להלן	3.8	בסעיף	כהגדרתה 	

	"								מוכרים" 		הנרכשים	תקבוליםה	את	המכר	דרך	על	ולהמחות	למכור	החברה	אישור	את	קיבלו	אשר	אחרים	משקיעים	או/ו	ספקים
;העניין	לפי,	גהפקטורינ	מיזם	במסגרת	אחרים	משקיעים	או	מספקים	ידם	על	שנרכשו)	חלקם	או	כולם( 	

	"		ההעברות	נאמן" 	פי	על	ההעברות	בחשבון	החתימה	זכויות	ובעל	הנאמנות	בחשבון	נאמן	בתפקיד	לשמש	החברה	ידי	על	שייבחר	גוף
	או	האתר	באמצעות	לאחריה	בסמוך	או	זה	הסכם	על	החתימה	בעת	למשקיע	יימסר	הנאמנות	מהסכם	עותק.	זה	הסכם
	זהות	את	להחליף	הזכות	שמורה	לחברה	כי	מובהר").	הנאמנות	הסכם"	:ןלהל(	החברה	עם	שתוסכם	אחרת	דרך	בכל



	

	ההעברות	נאמן 	הקודם	ההעברות	נאמן	של	וההתחייבויות	הזכויות	מלוא	את	ייטול	החדש	ההעברות	נאמן	כאשר,
.למשקיע	תימסר	כך	על	והודעה 	

"									ספקים" 	עמותות	לרבות(	תאגידים	 	כגופים	עימם	תתקשר	או/ו	התקשרה	החברה	אשר	פרטיים	אנשים	או	)צ"וחל	ים"מלכר,
;לקוחות	תקבולי	של	והמחאה	למכירה	פוטנציאליים 	

	"	ההשקעה	סכומי" 	;להלן	3.3	בסעיף	כהגדרתם 	

"			העסקה	סכום" 	;מאושרת	חשבונית	כל	לצד	אתרב	הנקוב	העסקה	סכום	 	

	 	

			"ות/לקוח	י/תקבול" ;חשבונית	כל	בגין	הלקוחות	מאת	לספק	בעתיד	יגיעו	או/ו	המגיעים	הסכומים	כל 	

3. לקוחות	תקבולי	ורכישת	אישי	תיק	בניית,	לאתר	הרישום	תהליך  	

3.1. 	זה	הסכם	על	החתימה	טרם  	זה	הסכם	חתימת	עם	בבד	ובד	לאתר	רישום	הליך	ביצע	המשקיע, 	וסיסמא	משתמש	שם	לשימושו	קיבל,
	לאתר	הרישום"	:להלן(	הפקטורינג	במיזם	שימוש	עשיית	לצורך 	לאתר	הרישום	הליך	במסגרת"). 	מסמכים	לחברה	מסר	המשקיע,
	ממנו	שנדרשו	שונים	ופרטים 	אישיים	פרטים	לרבות, .	המשקיע	שבבעלות	הבנק	חשבון	פרטי	עם	ק'צ	וצילום	זהות	תעודת	צילום,
,	הפקטורינג	במיזם	השימוש	במסגרת	או	באתר	הרישום	לצורך	ממנו	שיתבקש	נוסף	ומסמך	נתון	כל	לחברה	למסור	מתחייב	קיעהמש
	הון	הלבנת	איסור	חוק	הוראות	מילוי	לצורך	לרבות 	ס"תש, 	"להלן(	2000	– 	הון	הלבנת	איסור	חוק: 	כפי	מכוחו	והתקנות	והצווים")
.	לפעם	מפעם	וישונו	שיתוקנו 	

3.2. 	הפקטורינג	זםמי	במסגרת  	לחברה	המוכרים	יעבירו, 	לעת	מעת, 	והחברה	באתר	חלקן	את	למכור	מבקשים	שהם	מאושרות	חשבוניות,
.זה	הסכם	להוראות	ובהתאם	הפקטורינג	מיזם	במסגרת	שונים	למשקיעים	המכר	דרך	על	והמחאתן	מכירתן	לשם	לאתר	להעלותם	תפעל 	

3.3. 	לסכומי	בהתאם	מאושרת	מחשבונית	חלק	מהמוכרים	לרכוש	יוכל	שמשקיע	באופן	האתר	באמצעות	למכירה	יוצעו	מאושרותה	החשבוניות 
	המשקיע)	א:	(במצטבר	הבאים	התנאים	בהתקיים	)"ים/הנרכש	ים/התקבול":	ולהלן	לעיל(	ידו	על	שהושקעו)	להלן	כהגדרתם(	ההשקעה
	(החברה	רצון	לשביעות	לאתר	הרישום	הליך	את	השלים 	ב; 	(להלן	כמפורט	אישי	תיק	בנה	המשקיע) 	ג; 	לחשבון	העביר	המשקיע)
	ובכתב	מראש	ההעברות	ונאמן	החברה	ידי	על	שתאושר	אחרת	דרך	בכל	או(	בנקאית	בהעברה	הנאמנות 	הסכומים	בו	באופן	כספים)
	הנאמנות	בחשבון	המשקיע	לזכות	העומדים 	הפקטורינג	מיזם	במסגרת	המשקיע	ומימש	שביצע	קודמות	מעסקאות	כתוצאה	לרבות, 	לא,
	:להלן(	לרכוש	מבקש	שהמשקיע	הנרכשים	התקבולים	מתוך	היחסי	חלקה	כפול		העסקה	סכום	כפול	הרכישה	להיקף	שווהה	מסך	יפחתו

.להלן	זה	בהסכם	כמפורט	והכל"),	ההשקעה	סכומי" 	

3.4. 	כמפורט	המשקיע	עבור	כנאמן	בכובעה,	החברה	באמצעות	מהמוכרים	הנרכשים	תקבוליםה	לרכישת	המשקיע	את	ישמשו	ההשקעה	סכומי 
	הסכם	להוראות	בהתאם	המשקיע	על,	ויחולו	ככל,	שיחולו	שהוא	וסוג	מין	מכל	נוספים	ותשלומים	מיסים,	עמלות	לתשלום	וכן,	זה	בהסכם

.	והדין	זה 	

3.5. 	והחברה	המשקיע	עבור	בנאמנות	ההעברות	נאמן	ידי	על	יוחזקו	עהההשק	סכומי  	והזכויות	לסמכויות	בהתאם	אליהם	ביחס	יפעל	אשר,
	הנאמנות	הסכם	במסגרת	לו	הנתונות 	המצויים	ההשקעה	לסכומי	ביחס	עבורו	כנאמן	ההעברות	נאמן	מינוי	את	בזאת	מאשר	המשקיע.
	וזאת),	שרלוונטי	ככל(	זה	והסכם	הנאמנות	הסכם	להוראות	ובהתאם	פי	על	ההשקעה	לסכומי	ביחס	לפעול	אותו	ומסמיך	הנאמנות	בחשבון
.	הנאמנות	בחשבון	לראשונה	ההשקעה	סכומי	הפקדת	ממועד	החל 	

3.6. 	תאושרמ	חשבוניתל	ביחס	מידע	באתר	יעמוד	המשקיע	לרשות  	יכלול	כאמור	מידע	כאשר, 	היתר	בין, ,	מאושרתה	החשבונית	סכום	את,
	הרכישה	היקף 	הלפירעונ	הקבוע	העתידי	הפירעון	מועד, 	החשבונית	שתפרע	במידה	משקיעה	יקבלש	השנתית	התשואה	שיעור,

	המאושרת 	המאושר	הלקוח	שם, 	שהומצאו	ככל(	יומצאו	או/ו	שהומצאו	הבטוחות	פירוט, 	המאושרת	החשבונית	פרעון	להבטחת) 	את,
	וניתן	ככל(	המאושרת	חשבוניתל	ביחס	הציון 	לנכון	תמצא	שהחברה	נוסף	מידע	כל	וכן) 	אשר	הספקים	לזהות	ביחס	מידע	למעט	אך,
	להלן	זה	בהסכם	לקבוע	בהתאם	רק	למשקיע	ייחשף 	יובהר. 	כדי	בהם	ואין	בלבד	מידע	למטרות	ניתנים	באתר	המופיעים	הנתונים	כי,
.המשקיע	של	הבלעדי	דעתו	לשיקול	כפוף	זה	במידע	השימוש	אופן	וכי	מאושרת	בחשבונית	להשקעה	המלצה	או	ייעוץ	משום	לשמש 	

3.7. 	זה	הסכם	על	וחתימה	כאמור	לאתר	הרישום	השלמת	עם  	הנרכשים	התקבולים		את	ויבחר	האתר	באמצעות	אישי	תיק	המשקיע	יפתח,
	המשקיע	עבור	הממוחשבת	המערכת	שתבצע	בחירה	באמצעות	או/ו	באתר	הקיים	המאגר	מתוך	עצמאית	בחירה	ידי	על	לרכוש	שברצונו
"),	הנרכשים	התקבולים	בחירת"	:להלן(	באתר	המוצעות	האפשרויות	מתוך	מראש	המשקיע	שבחר	וקריטריונים	פרמטרים	על	בהתבסס
:הבאות	ההוראות	ויחולו 	



	

	יאוחר	ולא(	תוך	מקרה	ובכל	מיד .3.7.1 	ההצעה	תקופת"	:להלן(	הנרכשים	התקבולים	בחירת	ממועד	עסקים	ימי	2) 	יפקיד")
	בלבד	בנקאית	העברה	באמצעות)	הנאמנות	בחשבון	קיים	לא	זה	וסכום	ככל(	הנאמנות	בחשבון	ההשקעה	סכומי	את	המשקיע
	מראש	ההעברות	ונאמן	החברה	ידי	על	שתאושר	אחרת	דרך	בכל	או(	בלבד	המשקיע	שבבעלות	בנק	מחשבון	שתבוצע
).	ובכתב 	

	את	להעביר	חוזרת	בלתי	והוראה	אישור	כמתן	ותחשב	מצידו	חוזרת	בלתי	תהא	המשקיע	ידי	על	הנרכשים	התקבולים	בחירת .3.7.2
	ניתנת	ובלתי	חוזרת	בלתי,	סופית	ותהא	שנבחרו	הנרכשים	םתקבוליה	את	המשקיע	עבור	בנאמנות	ולרכוש	ההשקעה	סכומי
,	כזה	במקרה.	ההצעה	תקופת	םלתו	עד	הנאמנות	בחשבון	במלואם	ההשקעה	סכומי	את	הפקיד	לא	המשקיע	אם	אלא	לביטול

	תקופת	בתום	הנאמנות	בחשבון	מצויים	לא	בגינם	ההשקעה	סכומי	אך	המשקיע	ידי	על	שנבחרו	הנרכשים	התקבולים
	תביעה	כל	תהא	לא	ולמשקיע	אחרים	למשקיעים	מכירתם	לשם	באתר	למאגר)	העניין	לפי,	חלקם	או	כולם(	יחזרו,	ההצעה

	;	כך	בשל	כלשהו'	ג	צד	כלפי	או	החברה	כלפי	דרישה	או/ו 	

	את	באמצעותם	לרכוש	לחברה	המשקיע	של	חוזרת	בלתי	כהוראה	תיחשב,	הנאמנות	בחשבון	ההשקעה	סכומי	של	הימצאותם .3.7.3
	עבורו	בנאמנות	המוכרים	מאת	הנבחרים	הנרכשים	התקבולים 	כנאמן	החברה	מינוי	את	בזאת	מאשר	המשקיע. 	הסמכויות,
;הנאמנות	ובהסכם	זה	בהסכם	כמפורט	וזכויותיה	לה	הנתונות 	

	הנרכשים	התקבולים	רכישת	לצורך	הנאמנות	בחשבון	המשקיע	לזכות	מספקים	השקעה	סכומי	של	להימצאותם	בכפוף .3.7.4
)	המשקיע	עבור	כנאמן	תפקידה	מתוקף(	ההעברות	לנאמן	החברה	תעביר	,באתר	שלו	האישי	בתיק	לרכוש	בחר	שהמשקיע
;	")העברה	בקשת:	"להלן(	מתאימה	העברה	בקשת 	

	חוזר	בלתי	באופן	ההעברות	נאמן	ידי	על	הועברו	ההעברה	בקשת	פי	על	ההשקעה	שסכומי	לכך	בכפוף .3.7.5 	החברה	תרכוש,
;	הרלוונטיות	הבטוחות	עם	יחד	המשקיע	עבור	בנאמנות	בהם	ותחזיק	הנרכשים	התקבולים	את	הרלוונטיים	מהמוכרים 	

3.8. 	שייבחר	אחר	שם	כל	או(	אוטומטית	השקעהל		ממוחשבת	מערכת	באתר	כלולל,	לכך	מחוייבת	אינה	אך,	רשאית	החברה	כי	למשקיע	ידוע 
	")הממוחשבת	המערכת"	:להלן(	)החברה	ידי	על ,	האוטומטית	ההשקעה	אפשרות	את	האתר	באמצעות	להפעיל	בחרייש	משקיע	עבור.

	המשקיע	עבור	בנאמנות(	אוטמטית	רכישה	הממוחשבת	המערכת	ידי	על	תבוצע 	פנויים	סכומים	המשקיע	לזכות	שעומדים	עת	בכל)
	עד(	בהתבסס	הממוחשבת	המערכת	שתאתר	נרכשים	תקבולים),	ונפרעו	שרכש	נרכשים	תקבולים	בגין	סכומים	לרבות(	הנאמנות	בחשבון
	שניתן	כמה 	יובהר	.יהרלוונט	למועד	נכון	שלו	האישי	בתיק	המשקיע	שביצע	האחרון	ההשקעה	פרופיל	על) 	אפשרות	הפעלת	מעת	כי,

	באתר	המשקיע	ידי	על	להפסקתה	ועד	הממוחשבת	המערכת	באמצעות	האוטומטית	ההשקעה 	המשקיע	עבור	לרכוש	החברה	תמשיך,
	בסכום	הנאמנות	בחשבון	פנויה	יתרה	המשקיע	לזכות	שתעמוד	ובלבד	כאמור	הממוחשבת	המערכת	ידי	על	שנבחרו	נרכשים	תקבולים
	לרכישתם	המספיק 	יובהר	עוד. 	ביחס	יחול	כאמור	ושינוי	לעת	מעת	האוטומטית	ההשקעה	הגדרות	את	לשנות	רשאי	יהיה	המשקיע	כי,
	.כאמור	השינוי	ביצוע	מועד	לאחר	הממוחשבת	המערכת	ידי	על	שיאותרו	נרכשים	לתקבולים 	

	שתידרש	ומבלי	החברה	של	דעת	יקולש	הפעלת	או	אנושי	גורם	של	ישירה	התערבות	ללא	נעשית,	האוטומטית	ההשקעה	כי	למשקיע	ידוע
	שנקנה	נרכש	תקבול	לכל	ביחס	המשקיע	של	ספציפית	הסכמה	קבלת 	האחרונות	הבחירות	בין	מלאה	להתאמה	מתחייבת	אינה	החברה.
	החברה	את	פוטר	והמשקיע	האוטומטית	ההשקעה	במסגרת	שירכשו	הנרכשים	התקבולים	לבין	האישי	בתיק	המשקיע	ידי	על	שבוצעו
	אובדן	או	נזק	כל	עבור	באחריות	תישא	לא	שהחברה	לו	וידוע	תביעה	או/ו	ענהט	מכל	מראש 	זאת	ובכלל, 	הפסד	או	רווח	לכל, 	שעלול,
.	האוטומטית	בהשקעה	השימוש	מן	או	מהפעלת	בעקיפין	או	במישרין	לנבוע 	

3.9. 	ידו	על	הוקצו	שלא	פנויים	לסכומים	ביחס	וזאת,	הנאמנות	מחשבון	סכומים	למשיכת	בכתב	בקשה	עת	בכל	לחברה	להגיש	רשאי	משקיע 
	זה	הסכם	להוראות	בהתאם	נרכשים	תקבולים	לרכישת 	הנאמנות	בהסכם	לכך	המנויים	ובתנאים	לעיל	בתנאים	העומדת	כספים	העברת.
	"להלן(	הנאמנות	לחשבון	ההשקעה	סכומי	להעברת	המשקיע	את	ששימש	בנק	חשבון	לאותו	תיעשה 	המקורי	החשבון: 	אם	אלא"),
	המשקיע	לבקשת(	אישרו	ותההעבר	ונאמן	החברה 	הבעלים	כל	שזהות	ובלבד	בישראל	אחר	בנק	לחשבון	יועברו	כאמור	סכומים	כי)
.המקורי	החשבון	על	לבעלים	זהים	האחר	בחשבון 	

	נרכשים	תקבולים	לרכישת	ושימשו	הוקצו	אשר	פנוים	שאינם	הנאמנות	מחשבון	סכומים	של	מוקדמת	משיכה	לבצע	רשאי	אינו	משקיעה .3.10
	חברהה	מאת	בקשי	בו	במקרה	כי	למשקיע	ידוע	.)"מוקדמת	משיכה	סכומי:	"להלן(	נרכשים	תקבולים	אותם	של	המלא	לפרעונם	טרם
	רשאית	תהא	החברה	,אלה	םסכומי	של	מוקדמת	משיכה	לבצע 	הבלעדי	דעתה	לשיקול	בהתאם, .	כאמור	מוקדמת	משיכה	ביצוע	לאשר,
	הפרה	אירוע	חל	לא	)א:	(הבאים	המצטברים	תנאיםה	לקיום	גם	כפוף	יהיה,	ויינתן	ככל,	כאמור	מוקדמת	משיכה	לביצוע	החברה	אישור

	המשקיע	מאת	ירכוש	אשר	חלופי	משקיע	אתרל	סביר	אמץמ	לאחר	החברה	בידי	הסתייע)	ב;	(נרכשים	תקבולים	אותם	של	פירעון	אי	או/ו
	לעת	מעת	שתעודכן	כפי	העמל	לחברה	ישלם	המשקיע)	ג;	(תממוקד	משיכה	לבצע	המשקיע	מבקש	לגביהם	הנרכשים	בתקבולים	חלקו	את



	

-ו;	המוקדמת	המשיכה	ביצוע	בגין	החברה	ידי	על 	הנרכשים	לתקבולים	ביחס	,חלקה	או	כולה,	התשואה	םסכול	זכאי	יהיה	לא	המשקיע)	ד(	
	ביחס	.במועדם	הנרכשים	התקבולים	נפרעו	אילו	,להם	זכאי	שהיה	ככל	,המשקיע	היה	זכאי	להם	מוקדמת	משיכה	לבצע	ביקש	לגביהם
	זה	הסכם	הוראות	יתר	יחולו	לעיל	כאמור	החברה	ידי	על	למשיכה	שאושרו	מוקדמת	משיכה	סכומי	להעברת 	זה	ובכלל, 	עם	בקשר,
.לעיל	3.9	בסעיף	כאמור	המקורי	חשבוןל	הכספים	העברת 	

	המשקיע	ידי	על	באתר	נרכשים	תקבולים	של	הראשונה	לרכישה	ביחס	תקף	זה	הסכם .3.11 	שיבקש	העתידיות	הרכישות	לכל	ביחס	וכן,
	לבצע	המשקיע 	כאלו	שתהיינה	ככל, 	כן	כמו. 	הפקטורינג	מיזם	במסגרת	עסקאות	ביצוע, 	מאושרים	ללקוחות	ביחס	ורק	אך	תיעשה,
.זה	הסכם	לתנאי	ובכפוף	מאושרות	וחשבוניות 	

	הוראות	פי	על	שישולם	סכום	כל	על,	כן	כמו.	דין	פי	על	במקור	מס	ינוכה	הז	הסכם	הוראות	פי	על	למשקיע	שישולם	סכום	מכל	כי	מוסכם .3.12
).	ונדרש	ככל(	כדין	מ"מע	יתוסף	זה	הסכם 	

3.13. 	 	רשאית	תהא	החברה 	הבלעדי	דעתה	שיקול	פי	ועל	לעת	מעת, 	או	הפקטורינג	מיזם	במסגרת	ההמחאה	עסקאות	ביצוע	אופן	את	לשנות,
	לתקבולים	ביחס	יחול	כאמור	ששינוי	ובלבד	מכרז	של	בשיטה	לבצען,	זה	ובכלל	כאמור	הההמחא	עסקאות	לביצוע	נוספים	אופנים	להוסיף
.כאמור	ההודעה	מתן	מועד	לאחר)	האוטומטית	ההשקעה	באמצעות	או/ו	בעצמו(	המשקיע	ידי	על	שייבחרו	םנרכשי 	

4. 	זכות	המחאת  	

4.1. 	כנאמן	החברה	באמצעות(	למשקיע	ימחה	המוכר  	מכר	דרך	על	מוחלטת	בהמחאה), 	מותנה	בלתי	באופן, ,	חיובים	המחאת	לחוק	בהתאם,
-	ט"תשכ 	המשקיע	ידי	על	שנרכשו	הלקוחות	תקבולי	עם	ובקשר	בגין	זכויותיו	מלוא	את	1969	 	לקוח	מאת	לגבותם	הזכות	לרבות,

").	הזכות	המחאת:	"להלן(	זה	הסכם	להוראות	בכפוף	והכול,	מאושר 	

4.2. 	מובהר;	להלן	5	בסעיף	כאמור	למעט,	לספק	חזרה	זכות	ללא)	sale	true(	מכר	דרך	על	מוחלטת	המחאה	הינה,	הזכות	המחאת	כי,	מובהר 
	בזאת 	הזכות	המחאת	ביצוע	לאחר	כי, 	של	נושה	לכל	זמינים	יהיו	ולא	המוכר	של	נכס	במסגרתה	שהומחו	הלקוחות	תקבולי	יהוו	לא,
	המוכר 	המוכר	של	נכסים	כינוס	או	פירוק	של	במקרה	לרבות, 	של	ורק	אך	יהיו	שהומחו	הלקוחות	לתקבולי	הקשורות	הזכויות	כל	וכי,
.	ועניין	דבר	לכל	בעלים	מנהג	בהם	לנהוג	רשאי	שיהיה	המשקיע	עבור	כנאמן	תפקידה	מתוקף	החברה	ידי	על	ויוחזקו	המשקיע 	

5. מסחרית	מחלוקת	של	במקרה	למעט	לספק	חזרה	זכות	העדר  	

5.1. 	הנרכשים	התקבולים	רכישת  	חזרה	זכות	ללא	הינה, 	זאת	עם	יחד. 	בתוך	במלואם	יפרעו	לא	המשקיע	שקנה	הנרכשים	התקבולים	אם,
	תביעה	או/ו	קיזוז	או/ו	עיכבון	טענת	או/ו	הגנה	טענת	מחמת"),	הקובע	המועד"	:להלן(		הרלוונטי	הספק	בהסכם	לכך	שנקבעה	התקופה
,	לפיו,	הספק	להסכם	בהתאם	פעל	לא	הרלוונטי	הספקו")	מסחרית	וקתמחל"	:להלן(	הרלוונטי	הספק	כלפי	המאושר	ללקוח	שיש	שכנגד
	ההעברות	לחשבון	ולהעביר	נזקיהם	בגין	המשקיע	או/ו	החברה	את	ולשפות	לפצות	עליו	כזה	במקרה 	של	הראשונה	דרישתה	לפי	מיד,
	ורלוונטי	ככל(	פיגורים	וריבית	כאמור	נפרעו	שלא	הנרכשים	התקבולים	את	המשקיע	או/ו	החברה 	לספק	חזרה	זכות	למשקיע	היהת),
").מסחרית	מחלוקת	בגין	לספק	חזרה"	:להלן(	זה	בהסכם	כמפורט 	

5.2. 	הוראות	מכוח	לרשותו	העומד	אחר	סעד	מכל	או/ו	המאושר	הלקוח	או/ו	הספק	כנגד	המשקיע	של	זכויותיו	מכל	לגרוע	כדי	באמור	אין 
	זכויותיו	וכן,	מסחרית	מחלוקת	עקב	נפרע	שלא	הנרכש	התקבול	מכוח	המאושר	הלקוח	מול	זכויותיו,	זה	ובכלל,	דין	כל	והוראות	זה	הסכם
	שעשה	מהמצגים	מצג	או/ו	הספק	הסכם	לפי	בהתחייבויותיו	הספק	עמידת	אי	עקב	זכויותיו	נפגעו	בו	מקרהב)	שקיימות	ככל(	הספק	מול

.המשקיע	שרכש	מסוים	נרכש	תקבול	עם	בקשר	נכון	כבלתי	יתברר	הספק	הסכם	במסגרת 	

6. 	וגבייה	אכיפה	זכויות,	והרשאה	כוח	ייפוי  	

6.1. :	הבאות	הפעולות	את	ועבורו	בשמו	לבצע	חוזר	בלתי	כוח	בייפוי	הרלוונטיים	המשקיעים	של	כוחם	את	ייפה	הספק,	הספק	הסכם	במסגרת  	

	חוב	כל	בגין	הזכות	המחאת	בגין	הרלוונטיים	המשקיעים	של	זכותם	לביסוס	הנדרשת	פעולה	כל	ולבצע	מסמך	כל	על	לחתום .6.1.1
.ידם	על	שנרכש	נרכש	תקבול	כל	עם	בקשר 	

	התקבול	נשוא	חוב	של	גבייה	כל	ולכפות	משפטי	הליך	כל	דעתם	שיקול	לפי	ולנהל	רלוונטית	בטוחה	כל	לטובתם	להסב .6.1.2
	מנת	על	הנדרש	כל	את	ולעשות	פעולה	עימם	לשתף	יהיה	הספק	ועל,	הספק	עם	ביחד)	בחירתם	לפי(	ובין	לבדם	בין,	הנרכש
	לעיל	האמור	את	לבצע	הרלוונטיים	למשקיעים	לאפשר 	כן	כמו. 	הלקוח	עם	להתפשר	הרלוונטיים	המשקיעים	רשאים,
.הבלעדי	דעתם	שיקול	פי	על	הכל,	להסדר	עימו	להגיע	או/ו	הרלוונטי	המאושר 	



	

	בנוסף 	קובע	הספק	הסכם, 	זכויותיו	למשקיע	להמחות	רשאי	היה	לא	הוא	הספק	בהסכם	הספק	של	הצהרותיו	למרות	כי	יתברר	אם	כי,

	כסוכנו	החוב	גביית	לשם	לפעול	רשאים	יהיו	הרלוונטיים	המשקיעים,	מתוקפה	הגורע	בהמחאה	כלשהו	פגם	נפל	כי	או/ו	נרכש	בתקבול

	שהיא	אחרת	תרופה	לכל	בנוסף	למשקיע	תהיה	גבייתו	ועם	הספק	של	וכשליחו 	שנגבה	סכום	כל	בגין	הספק	כלפי	וקיזוז	עכבון	זכות,

.כאמור 	

6.2. ,	זה	הסכם	מכוח	הספק	כלפי	לסעד	זכאי	יהיה	משקיע	בו	מקרה	בכל	ןוכ	מסחרית	מחלוקת	בגין	לספק	חזרה	של	במקרה	כי	למשקיע	ידוע 
	המאושר	הלקוח	או/ו	הספק	כנגד	החברה	תפעל 	מכוח	לרשותם	העומדים	סבירים	באמצעים	הרלוונטיים	ים/המשקיע	עבור	בנאמנות,
	להלן	6	בסעיף	כאמור	הכח	ייפוי	מכח	לרבות(	זה	הסכם	הוראות 	דין	כל	הוראותל	בכפוףו) 	ריבית	לרבות(	הסכומים	גביית	לצורך,
.למשקיע	המגיעים)	ב"וכיו	ד"עו	ט"שכ,	הוצאות,	פיגורים 	

	דין	לכל	ובכפוף	בכתב	המשקיע	דרישת	ולפי	מסחרית	מחלוקת	בגין	לספק	חזרה	של	במקרה 	ים/הרלוונטי	ים/למשקיע	החברה	תעביר,

	הזכות	המחאת	מסמכי	ואת	נפרע	שלא	הנרכש	התקבול	נשוא	המאושרת	החשבונית,	עימו	שנחתם	הספק	הסכם,	הרלוונטי	הספק	פרטי	את

	וניתנו	ככל(	והבטוחות 	והכל	נפרע	שטרם	נרכש	תקבול	אותו	עם	בקשר) 	ל"הנ	בחשבונית	הכלול	המידע	להעברת	שקודם	לכך	בכפוף,

	את	המחייבות	הסכם	או	הדין	הוראות	פי	על	נאסר	שגילויים	לפרטים	ביחס	הפרטיות	והגנת	סודיות	לשמירת	הנדרשים	הסידורים	יעשו

.המידע	מסירת	במועד	הספק	את	או	החברה 	

6.3. 	לרבות,	האמור	ביצוע	לשם	הנדרשות	הפעולות	כל	את	ועבורו	בשמו	לבצע	חוזר	בלתי	כוח	בייפוי	החברה	של	כוחה	את	מייפה	המשקיע 
-6.1.1	בסעיפים	המנויות	הפעולות .	הבלעדי	דעתה	שיקול	פי	על,	6.1.2	 	

6.4. 	ספק	הסר	למען  	זכות	בגינו	וקמה	נפרע	שלא	נרכש	תקבול	עם	בקשר	לרבות	חוב	של	הגבייה	הליך	כל	כי	לכך	ומסכים	יודע	המשקיע,
	מסחרית	מחלוקת	בגין	לספק	חזרה 	הרלוונטי	הספק	מול	והן	הרלוונטי	המאושר	הלקוח	מול	הן, 	תפעל	אשר	החברה	ידי	על	יבוצע,

	דין	לכל	ובכפוף	זה	בהסכם	כאמור	ים/המשקיע	עבור	בנאמנות .	כאמור	חוב	של	גבייה	לכל	מקרה	בכל	אחראית	אינה	החברה	כאשר,
	תקבול	נשוא	חוב	של	פרעון	מאי	כתוצאה	לו	שייגרמו	חבות	או/ו	הוצאה	או/ו	הפסד	או/ו	נזק	לכל	אחריות	מכל	החברה	את	פוטר	המשקיע
	הגבייה	לצורך	החברה	ידי	על)	ינקטו	לא	או(	שינקטו	מפעולות	או/ו	זה	הסכם	פי	על	המשקיע	של	אחרת	זכות	כל	או	כאמור	שנרכש	נרכש
	דין	עורך	טרחת	שכר	לרבות(	צפויה	הוצאה	כל	בגין	כומיםס	בכתב	הראשונה	דרישתה	עם	מיד	לחברה	להעביר	מתחייבו	כאמור	חוב	של

.האמור	ביצועה	לשם	בפועל	החברה	שהוציאה	הוצאה	או),	המשפט	לבית	פנייה	עם	בקשר	הוצאות	ולרבות	אחרים	מקצועיים	ומומחים 	

6.5. 	בסעיף	הקבוע	תשלומיםה	לסדר	בהתאם	ינהגו	מהספק	או/ו	המאושר	מהלקוח	הרלוונטיים	המשקיעים	ידי	על	שייגבו	בסכומים	כי	מוסכם 
-פרו	הרלוונטיים	המשקיעים	בין	יתחלקו	הסכומים,	אחד	ממשקיע	יותר	כלפי	הוא	שהחוב	במקרה	כאשר,	להלן	7.1 	החובות	יחס	לפי	רטה

	.החלוקה	במועד	כלפיהם 	

7. החברה	ועמלות	ההעברות	מחשבון	כספים	העברת  	

7.1. 	נרכש	תקבול	פירעון	בגין	ההעברות	בחשבון	כספים	יתקבלו	שבו	מהמועד	עסקים	ימי	משני	יאוחר	לא	מקרה	ובכל	האפשרי	בהקדם 
	המשקיע	שרכש 	אחר	מחשבון	העברתם	באמצעות	או	ישירות(	חלקו	או	כולו, 	לחשבון	העברה	באמצעות	למשקיע	החברה	תעביר),
	שיעור	את	לו	תניב	המשקיע	בידי	קבלתו	אשר	נוסף	סכום	בתוספת	הנרכש	התקבול	בגין	המשקיע	ששילם	ההשקעה	סכום	את,	הנאמנות
	")התשואה	סכום:	"להלן(	האמור	ההשקעה	לסכום	ביחס	מחושב	כשהוא)	שנתיים	במונחים(	הנרכש	התקבול	לצד	באתר	הנקוב	התשואה

	יתחלקו	הם	,הנרכש	התקבול	מלוא	לפרעון	יספיקו	לא	ההעברות	בחשבון	שיתקבלו	הכספים	בו		במקרה).	ועיכבון	קיזוז	לזכויות	בכפוף(
-פרו	הרלוונטיים	המשקיעים	בין .)הנרכש	התקבול	בגין	כלפיהם	החובות	יחס	לפי	רטה 	

7.2. 	זה	הסכם	פי	על	למשקיע	החברה	שתספק	לשירותים	בתמורה  	בסכומים	עמלות	לחברה	המשקיע	ישלם, 	כמפורט	ובמועדים	עוריםבשי,
	'א	בנספח 	כדין	מ"מע	בתוספת, 	העמלות	סכומי	את	לעיל	7.1	סעיף	פי	על	למשקיע	המגיעים	מהסכומים	לקזז	רשאית	תהיה	החברה.
.מהמשקיע	לה	המגיעים 	

7.3. .החברה	בידי	יישארו	ההעברות	בחשבון	לפעם	מפעם	שיופקדו	הכספים	פירות  	

7.4. 	שהועבר	התשואה	לסכום	ביחס	חשבונית	למוכרים	תנפיק	והחברה	לו	שהועבר	התשואה	לסכום	ביחס	חשבונית	לחברה	ינפיק	המשקיע 
	למשקיע 	מוסף	ערך	מס	בחוק	המונח	תכמשמעו	עוסק	אינו	המשקיע	בו	במקרה. 	ו"תשל, –	1975	 	ובמידה	לעיל	האמור	יחול	לא,

	ל"הנ	מוסף	ערך	מס	בחוק	המונח	כהגדרת(	כעסקה	תסווג	כלשהו	נרכש	תקבול	לרכישת	בעסקה	המשקיע	של	שההתקשרות 	החברה),



	

	שהועבר	התשואה	לסכום	ביחס	חשבונית	למוכרים	תנפיק	וכן	למשקיע	שהועבר	התשואה	סכום	בגין	עצמית	מס	חשבונית	תנפיק
.	למשקיע 	

8. ולחברה	למשקיע	ועיכבון	קיזוז  	

	כלפי	עכבון	או/ו	קיזוז	זכות	תהיה	ולחברה)	לכך	מניעה	קיימת	שלא	ככל	שתפעל	החברה	באמצעות(	משקיע	לכל,	הספק	בהסכם	לקבוע	בהתאם
	ההעברות	בחשבון	המצוי	סכום	וכל	משקיע	אותו	ידי	על	שנרכשו	לקוחות	תקבולי	בגין	מאושר	מלקוח	המגיע	סכום	כל	על,	הרלוונטיים	הספקים
	בגין	ונזק	פיצוי	סכומי	לרבות,	העניין	לפי,	לחברה	או	למשקיע	הרלוונטיים	מהספקים	המגיעים	סכומים	כנגד	וזאת	הרלוונטיים	הספקים	לזכות
.מסחרית	מחלוקת	בגין	לספק	החזרה	מזכות	הנובע	שיפוי	בגין	או/ו	ההסכם	הפרת 	

9. המשקיע	ותוהתחייבוי	הצהרות  	

9.1. 	והרישיונות	ההיתרים,	האישורים	כל	נתקבלו	וכי	זה	בהסכם	המשקיע	להתקשרות	הסכם	או	דין	כל	פי	על	מניעה	אין	כי	מצהיר	המשקיע 
	.				כאמור	להתקשרותו)	שנדרשים	ככל(	הנדרשים 	

9.2. 	להפעיל	רשאית	תהיה	והחברה	זה	ולהסכם	הזכות	להמחאת	הנוגע	דבר	בכל	עבורו	בנאמנות	פועלת	שהחברה	לו	ידוע	כי	מצהיר	המשקיע 
	שיקול	את	להחליף	רשאית	ותהיה	דעתה	שיקול	לפי,	המשקיע	עבור	בנאמנות,	המשקיע	של	זכות	כל	ולממש	פעולה	כל	ולנקוט	סמכות	כל

.בעניין	טענה	כל	למשקיע	שיהיה	מבלי	והכל	דעתה	בשיקול	דעתו 	

9.3. 	הסכם	חתימת	במועד	גם	ושלמים	נכונים,	זה	הסכם	חתימת	לפני	לחברה	ידו	על	שנמסרו	והמסמכים	הפרטים	כל	כי	בזאת	מצהיר	המשקיע 
.	ההתקשרות	לצורך	הרלוונטי	המידע	כל	את	משקף	זה	הסכם	פי	על	ההתקשרות	במסגרת	ידו	על	יסופק	או	שסופק	המידע	כל	כי	וכן,	זה

-"	רלוונטי	מידע,	"זה	לעניין 	או/ו	זה	בהסכם	להתקשרותה	בקשר	החלטתה	על	להשפיע	כדי	בו	היה	החברה	בידי	היה	שאם	מידע	כל	
.	תנאיו	קביעת 	

9.4. 	כמות	במצבו	ידו	על	יירכש	נרכש	תקבול	וכל	האתר	במסגרת	החברה	ידי	על	שניתן	המידע	על	מסתמך	אינו	כי	ומתחייב	מצהיר	המשקיע 
	"שהוא ,AS	 IS	 	כלשהם	הצהרה	או/ו	מצג	ללא", 	מכללא	או	במפורש, 	מניות	בעלי	או/ו	החברה	או/ו	המוכרים	מטעם, ,	משרה	נושאי,
	עובדים 	מהם	מי	של	יועצים	או	נציגים, 	הנרכש	התקבול	לגבי, 	המוכרים, 	המאושר	הלקוח, 	מצבם, 	התחייבויותיהם, 	נכסיהם, 	שווים,
.	ועסקיהם 	

9.5. 	ובדיקותיו	חקירותיו	על	יסתמך	הוא	לעת	מעת	נרכש	תקבול	כל	וברכישת	זה	בהסכם	התקשרותו	בעת	כי	ומתחייב	מצהיר	המשקיע 
.מטעמה	מי	או	החברה	של	הבטחה	או	מצג	כל	על	ולא	העצמאיות 	

9.6. 	הינם	נרכשים	תקבולים	לרכישת	ישתמש	בהם	אשר	הכספים	כל	וכן	זה	הסכם	פי	על	התחייבויותיו	מלוא	את	לקיים	היכולת	למשקיע 
.העצמי	מהונו 	

9.7. 	כל	או	נרכשים	תקבולים	כל	בגין	אצלו	שהתקבל	סכום	כל	מיידי	באופן	הנאמנות	לחשבון	או	ההעברות	לחשבון	להעביר	מתחייב	המשקיע 
	בלבד	כנאמן	המשקיע	בידי	כנמצאים	אלו	יחשבו,	כאמור	סכומים	הועברו	לא	עוד	כל.	בטעות	לו	שולם	כי	בדיעבד	שהתברר	אחר	סכום
.בגינם	שכנגד	תביעה	או	קיזוז,	עכבון,	חזקה,	בעלות,	זכות	כל	תהיה	לא	ולמשקיע),	הרלוונטיים	םהמוכרי	ועבור	עבורה(	החברה	של 	

9.8. 	במקרה	.זה	הסכם	הוראות	קיום	לצורך	החברה	ידי	על	שיידרש	מסמך	כל	,הראשונה	דרישתה	לפי	לחברה	להמציא	מתחייב	המשקיע 
	.להשיגם	תמנ	על	יכולתו	כמיטב	יעשה	המשקיע,	ברשותו	אינם	הנדרשים	שהמסמכים 	

9.9. 	להשפיע	עלולים	אשר,	כלשהם	עניינים	או	לעובדות	בנוגע	לרשותו	שהגיע	מידע	כל	על,	ובכתב	לאלתר,	לחברה	לדווח	מתחייב	המשקיע 
	שלו	נרכש	תקבול	רכש	שהוא	כלשהו	מאושר	לקוח	של	הפירעון	יכולת	על	או	ידו	על	שנרכש	נרכש	תקבול	של	הגביה	אפשרות	על	לרעה
.הז	הסכם	הוראות	פי	על 	

9.10. 	ייחשב	המשקיע	אז	כי)	היחיד	עיסוקו	לא	אם	גם(	המשקיע	של	עיסוקו	הן	זה	הסכם	פי	על	עסקאות	ביצוע	בו	במקרה	כי	מתחייב	המשקיע	 
	הלבנת	איסור	חוק	של	הרלבנטיות	ההוראות	כל	את	לקיים	מתחייב	והוא)	הון	הלבנת	איסור	בחוק	המונח	כהגדרת(	מטבע	שירותי	כנותן
.	לפעם	מפעם	וישונו	שיתוקנו	כפי,	2002	ב"תשס),	מטבע	שירותי	נותני	של	רשומים	וניהול	דיווח,	זיהוי	חובת(	וןה	הלבנת	איסור	וצו	הון 	

9.11. .	זה	הסכם	פי	על	זכויותיו	את	שהיא	דרך	בכל	לשעבד	או	להעביר	או	להמחות	לא	מתחייב	המשקיע  	



	

9.12. 	זכויות	קיימות)	הנאמנות	בחשבון	כנאמן	תפקידו	מתוקף(	ההעברות	לנאמן	כי	לו	וידוע	הנאמנות	הסכם	את	והבין	קרא	כי	מצהיר	המשקיע 
	זאת	ובכלל	הנאמנות	לנכסי	ביחס 	הנאמנות	בחשבון	המופקדים	לכספים	ביחס, 	חוק	בהוראות	לקבוע	מוגבלות	אלה	זכויות	כאשר,

-ט"תשל,	הנאמנות 1979. 	

10. אשראי	סיכוני	ביטוח  	

10.1. 	רשאית	החברה  	כן	שותלע	חובה	לה	שיש	ומבלי	הבלעדי	דעתה	שיקול	פי	על, 	"להלן(	אשראי	ביטוח	לפעם	מפעם	לרכוש, 	ביטוח:
	על")	הביטוח	חברת:	"	להלן(	אשראי	ביטוח	מחברת	זה	הסכם	נשוא	מהעסקאות	חלק	או	כל	עבור	,המשקיעים	עבור	בנאמנות,	")אשראי

").	וחהביט	פוליסת:	"	להלן(	הביטוח	חברת	לבין	החברה	בין	לעת	מעת	שיסוכמו	ובתנאים	בנוסח	ביטוח	פוליסת	פי 	

10.2. 	רכישת	עם	בקשר	שיידרש	מסמך	כל	על,	החברה	של	הראשונה	דרישתה	עם,	ולחתום	הנדרשות	הפעולות	כל	את	לבצע	מתחייב	המשקיע 
	הביטוח	ולפוליסת	האשראי	לביטוח	הקשור	בכל	ועבורו	בשמו	לפעול	לחברה	כוח	ייפוי	מתן	לרבות,	כאמור	החברה	ידי	על	האשראי	ביטוח
	ולחברת	לחברה	המאושרים	בתקבולים	זכויותיו	מלוא	את	המשקיע	ימחה	במסגרתה	מותנית	ובלתי	חלטתמו	זכות	המחאת	על	וחתימה
.החברה	של	הבלעדי	דעתה	שיקול	פי	על	לחברה	הביטוח	חברת	בין	שיסוכמו	בנוסחים,	והכל	הביטוח 	

10.3. 	מוותר	והוא,	חלקם	או	כולם,	וחותלק	תקבולי	עבור	אשראי	ביטוח	לרכוש	החברה	את	לחייב	כדי	זה	בסעיף	באמור	אין	כי	למשקיע	ידוע 
	בזה 	מראש, 	התקבולים	של	מקצתם	עבור	או	כלל	אשראי	ביטוח	תרכוש	לא	שהחברה	במקרה	החברה	כלפי	דרישה	או	טענה	כל	על,

.	בלבד	הנרכשים 	

10.4. 	פוליסת	איתנ:	עם	בקשר	החברה	כלפי	דרישה	או	טענה	כל	על	ומוותר	שהיא	אחריות	מכל,	מראש,	החברה	את	בזה	פוטר	המשקיע,	בנוסף 
-על	שייעשו	הסדרים	או	ומתן	משא,	תביעה	כל	);הפרמיה	גובה	לרבות(	הביטוח 	במקרה	בכל	וכן	האמור	הכוח	ייפוי	במסגרת	החברה	ידי
-על	מסמכויותיה	כלשהי	בסמכות	תשתמש	לא	שהחברה ;	הנכון	באופן	או	בזמן	אשראי	ביטוח	תרכוש	לא	שהחברה	מקרה	כל;	הכוח	ייפוי	פי

	אחרת	סיבה	מכל	או	דרישה	חוסר	מחמת	או	האשראי	ביטוח	של	מוךהנ	סכומו	בשל	או	האשראי	ביטוח	בתנאי	ליקוי	שמחמת	מקרה	כל
.שרכש	נרכש	תקבול	עם	בקשר	הפסד	או	נזק	איזה	בעד	למשקיע	תשלם	לא	הביטוח	חברת 	

10.5. -על	ישולם	או	ששולם	סכום	כל,	הראשונה	דרישתה	עם	מיד,	לחברה	לשלם	מתחייב	המשקיע  )	ונרכש	ככל(	האשראי	ביטוח	עם	בקשר	ידה
	פעולתה	מתוקף	החברה	ידי	על	ישולם	או	ששולם	סכום	וכל	הביטוח	פרמיית	תשלומי	לרבות,	שרכש	מבוטחים	נרכשים	לתקבולים	ביחס
.	זה	הסכם	מכוח	למשקיע	יגיע	או	המגיע	סכום	מכל	כאמור	סכומים	לקזז	רשאית	תהיה	החברה.	דלעיל	הכוח	יפויי	מכוח 	

11. ההסכם	תקופת  	

,	ההסכם	תקופת	סיום	לפני	יום	60	לפחות	למשנהו	הצדדים	אחד	ידי	על	ימסרת	אשר	הודעה	בהעדר	אחת	לשנה	הינה	ההסכם	תקופת .11.1
.	חלילה	וחוזר	נוספת	לשנה	אוטומטי	באופן	ההסכם	יתחדש 	

.	מראש	ימים	10	האחר	לצד	שתימסר	ובכתב	מראש	בהודעה	ההסכם	תקופת	בתוך	סיום	לידי	זה	הסכם	להביא	רשאית	תהיה	החברה .11.2
.החברה	של	הבלעדי	דעתה	לשיקול	נתונה	זה	הסכם	של	תוקפו	לסיים	אם	ההחלטה 	

	פי	על	בהתחייבויותיו	לעמוד	המשקיע	של	ליכולתו	חשש	קיים	החברה	לדעת	בו	מקרה	בכל	מיידי	באופן	ההסכם	את	לבטל	רשאית	החברה .11.3
	עיקול	הליכי	המשקיע	נגד	ינקטו	בו	מקרה	בכל	או	זה	הסכם 	נכסים	כינוס, 	פרוק, 	הליכי	במסגרת	משפט	בית	מטעם	תפקיד	בעל	מינוי,
	במקרה	או	משמעותית	יקטנו	או	לפעול	המשקיע	עסקי	יפסיקו	בו	במקרה	או	רגל	פשיטת	הליכי	המשקיע	נגד	יינקטו	אם	או	פירעון	חדלות
.	זה	הסכם	מתנאי	תנאי	יפר	שהמשקיע	במקרה	או	נושיו	עם	המשקיע	של	הסדר	של	הליכים	יתקיימו	בו 	

	נרכש	תקבול	כל	לגבי	להתקיים	הצדדים	וחובות	זכויות	ימשיכו,	לעיל	זה	11	סעיף	פי	על	המוקדם	סיומו	או	ההסכם	חידוש	אי	של	במקרה .11.4
.	ההסכם	סיום	למועד	עובר	חוזר	בלתי	באופן	כספים	בגינו	שהועברו 	

	ספק	הסכםל	בהתאם .11.5 	הספק	של	ליכולתו	חשש	קיים	החברה	לדעת	בו	מקרה	בכל	מיידי	באופן	הספק	הסכם	את	לבטל	רשאית	החברה,
	במסגרת	משפט	בית	מטעם	תפקיד	בעל	מינוי,	פרוק,	נכסים	כינוס,	עיקול	הליכי	הספק	נגד	ינקטו	בו	מקרה	בכל	או	בהתחייבויותיו	לעמוד
	במקרה	או	משמעותית	יקטנו	או	לפעול	הספק	עסקי	יפסיקו	בו	במקרה	או	רגל	פשיטת	הליכי	ספקה	נגד	יינקטו	אם	או	פירעון	חדלות	הליכי
	זה	הסכם	מתנאי	תנאי	יפר	שהספק	במקרה	או	נושיו	עם	הספק	של	הסדר	של	הליכים	יתקיימו	בו 	ביטול	של	במקרה	כי	למשקיע	ידוע.

	לעיל	כאמור	הספק	הסכם 	המגיעים	הסכומים	כל	כי	החברה	לדעת	ברור	יהיה	בו	ועדלמ	עד	יושהו	ספק	אותו	כלפי	ההתחייבויות	כל,
.במלואם	סולקו	מאושר	לקוח	כל	או	הספק	מאת	ולמשקיע	לחברה 	



	

12. ההעברות	ונאמן	החברה	מעמד  	

	למשקיע	המוכרים	בין	הינה	העסקה	וכי	זה	הסכם	נשוא	ומכר	המחאה	עסקת	לכל	צד	אינה	החברה	כי	למשקיע	ידוע .12.1 	מספקת	החברה.
	זה	הסכם	פי	על	החברה	ידי	על	מבוצעות	אשר	הפעולות	כל,	לכך	בהתאם.	בלבד	זה	בהסכם	כמפורט	ההמחאה	קאותעס	לביצוע	פלטפורמה
.	העניין	לפי,	הרלוונטי	והמוכר	המשקיע	עבור	בנאמנות	מבוצעות 	

	הנאמנות	חשבון	ודרך	באמצעות	ייעשו	זה	הסכם	הוראות	פי	על	ההעברות	נאמן	או/ו	החברה	ידי	על	שיבוצעו	הכספיות	הפעולות	כל .12.2
	המופקדים	הכספים	כל)	א:	(כאשר),	אחר	בנק	לחשבון	ראשית	הועברו	מאושרים	מלקוחות	שסכומים	במקרה	למעט(	ההעברות	וחשבון
	המשקיעים	עבור	בנאמנות	ההעברות	נאמן	ידי	על	יוחזקו	הנאמנות	בחשבון 	כנהנים	 	להעברת	בלבד	כצינור	ישמש	ההעברות	נאמן.
,	למשקיעים	או/ו	ההעברות	לחשבון	הכספים	ניתוב	מלבד	אחר	צורך	לכל	הנאמנות	בחשבון	יופקדו	אשר	בכספים	ישתמש	ולא	הכספים
	המשקיע.	החברה	ידי	על	ורק	אך	הנאמנות	חשבון	עם	בקשר	ההעברות	לנאמן	הוראות	לתת	רשאי	יהיה	המשקיע	כי	מובהר.	העניין	לפי

-ו;	זה	להסכם	בהתאם	הנאמנות	חשבון	עם	בקשר	בשמו	הוראות	ההעברות	לנאמן	לתת	חוזרת	בלתי	הרשאה	לחברה	בזאת	מעניק 	כל)	ב(	
	בחשבון	המופקדים	הכספים	בגין	הפירות	וסכומי	החברה	זכאית	להן	העמלות	סכומי	למעט(	ההעברות	בחשבון	המופקדים	הכספים
	בלבד	כצינור	תשמש	החברה	.כנהנים	והמשקיעים	הספקים	עבור	בנאמנות	החברה	ידי	על	יוחזקו)	לחברה	שייכים	יהיו	אשר	ההעברות
	לספקים	או	המס	לרשויות	הכספים	ניתוב	מלבד	אחר	צורך	לכל	ההעברות	בחשבון	יופקדו	אשר	בכספים	תשתמש	ולא	הכספים	להעברת

.	העניין	לפי),	והפירות	העמלות	לעניין(	לחברה	או	למשקיעים	או 	

,	שלו	סרוק	או	צילומי	העתק	או	בכתב	מסמך	כל	לע	זה	הסכם	פי	על	פעולותיהם	במסגרת	להסתמך	רשאים	יהיו	ההעברות	ונאמן	החברה .12.3
	ידי	על	מוצא	או	חתום	להיות	הנחזה,	האתר	או	אלקטרוני	דואר	באמצעות	לרבות,	אישור	או	הסכמה,	בקשה,	הודעה,	הוראות	כתב,	לרבות
.ידו	על	הוצא	או	נחתם	כי	לב	בתום	מאמינים	ההעברות	נאמן	או/ו	החברה	אשר,	כלשהו	גוף	או	אדם 	

	או	זה	הסכם	פי	על	לתפקידיה	הנוגע	מסוים	בעניין	לפעול	עליה	בו	לאופן	באשר	בהירות	אי	קיימת	כי	סבורה	תהיה	שהחברה	מקרה	בכל .12.4
	זה	בהסכם	הקשור	בעניין	מחלוקת	תתגלע	אם 	רשאית	תהיה	החברה, 	חייבת	לא	אך, 	הוראות	בבקשת	המוסמך	המשפט	לבית	לפנות,

	המשפט	בית	החלטת	ידי	על	הוסדרו	לא	הצדדים	זכויות)	א(	עוד	כל	מלפעול	להימנע	רשאית	תהיה	החברה.	הכרעתו	את	ולבקש	מתאימות
.שלישי	צד	כל	או/ו	הצדדים	בין	יושבו	לא	המחלוקות	כל)	ב(	או,	המוסמך 	

	כתוצאה	לו	שייגרמו	חבות	או/ו	הוצאה	או/ו	הפסד	או/ו	נזק	לכל	אחריות	מכל	ההעברות	נאמן	את	או/ו	החברה	את	פוטר	המשקיע .12.5
	רק	לא	אך	לרבות(	זה	הסכם	עם	בקשר	מפעולותיה 	היקף	קביעת	אופן	,מאושרות	חשבוניות	או/ו	מאושרים	לקוחות	של	האישור	אופן,
	הרכישה 	בבטוחות	טיפול, 	ההעברות	ומחשבון	הנאמנות	מחשבון	הכספים	העברות, 	הציון	קביעת, 	באמצעותם	המרכיבים	מהם	לרבות,
	פי	על	מלפעול	החברה	הימנעות	או/ו)		ועוד	לעיל	6	בסעיף	המפורטים	מהאירועים	איזה	לקרות	החברה	ידיעת,	הציון	על	החליטה	החברה
.בזדון	פעלה	החברה	אם	אלא	וזאת,	זה	הסכם 	

	ההעברות	נאמן	או/ו	החברה	את	לשפות	בזה	מתחייב	המשקיע .12.6 	העניין	לפי, 	בכתב	הראשונה	דרישתם	עם	מיד, 	הפסד	או/ו	נזק	כל	בגין,
	אחרים	מקצועיים	ומומחים	דין	עורך	טרחת	שכר	לרבות(	הוצאה	או/ו 	המשפט	לבית	פנייה	עם	בקשר	הוצאות	לרבות	וכן, 	שיגרמו),

	ההעברות	נאמן	או/ו	החברה	את	לשפות	לרבות,	זה	להסכם	בהתאם	ידם	על	שייעשו	מחדל	או	פעולה	עקב	ההעברות	לנאמן	או/ו	לחברה
	ביצועו	עוכב	שלא	דין	פסק	כל	פי	על	שלישי	אדם	כלפי	בו	יישאו	שהם	תשלום	כל	על 	חלוט	שאינו	אף, 	מעין	גוף	או	משפט	בית	של,

	שלא	דין	כל	פי	ועל	זה	הסכם	פי	על	נעשו	המחדל	או/ו,	העניין	לפי,	ההעברות	נאמן	או/ו	החברה	שפעולת	לכך	בכפוף	וזאת,	אחר	שיפוטי
.בזדון 	

	עליהם	המטילה	פעולה	כל	לבצע	חייבים	יהיו	לא	,העניין	לפי,	ההעברות	נאמן	או/ו	החברה,	לו	ובנוסף	לעיל	האמור	מכלליות	לגרוע	מבלי

	לביצוע	הנחוצים	הכספים	כל	לרשותם	הועמדו	או	כספית	חבות	לאותה	מלא	כיסוי	המלאה	רצונם	לשביעות	יובטח	אם	אלא,	כספית	חבות

.הפעולה	לביצוע	שנקבע	במועד	פעולה	אותה	של 	

	זה	בהסכם	האמור	על	להסתמך	העברות	נאמן	של	מזכותו	ועלגר	מבלי	וזאת(	זה	להסכם	צד	אינו	העברות	נאמן	כי	למשקיע	ידוע .12.7 	וכי)
.הנאמנות	בהסכם	במפורש	לאמור	מוגבלות	העברות	נאמן	וסמכויות	תפקידי 	

13. 	מיסים  	



	

	למיסוי	המתייחסות	זה	הסכם	הוראות	כל 	ויידרשו	ככל(	שיידרשו	ושינויים	להתאמות	כפופות, 	שתקבל	הנחיות	או	החלטות	או	הוראות	פי	על)
	לעת	מעת	המס	רשויות	מאת	החברה 	של	הנחיה	או	החלטה	או	מהוראה	ינבעו	אשר	זה	הסכם	מהוראות	איזה	של	עדכון	או	שינוי	ויידרש	ככל.
.	בכתב	הודעה	באמצעות	הנדרש		העדכון	או	השינוי	בדבר	המשקיע	את	החברה	תעדכן,	המס	רשויות 	

14. 	מידע  	

	א"התשמ,	הפרטיות	הגנת	לחוק	בהתאם :כי	ומצהיר	מסכים	המשקיע	1981	– 	
	שיספק	מי	של	או	מטעמה	מי	או	החברה	של	מידע	במאגרי	החברה	צורכי	פי	על	יאגרו	לחברה	המשקיע	ימסור	או/ו	שמסר	הפרטים	כל .14.1

.החברה	של	דעתה	שיקול	פי	על,	עסקיה	לניהול	החיוני	אחר	שירות	כל	או	נתונים	ועיבוד	מחשב	שירותי	לפעם	מפעם	לחברה 	

	זה	הסכם	לביצוע	הדרושים	ומסמכים	פרטים	מסירת .14.2 	להלן(	לאתר	רישום	לצורך	המשקיע	ידי	על	שנמסרו	ופרטים	מסמכים	לרבות,
.החברה	לידי	המידע	למסירת	מסכים	והוא,	ברצונו	תלויה")	מידע:	"זה	בסעיף 	

.דעתה	שיקול	ולפי	השוטפת	בעבודתה	כמקובל,	פיו	על	שירותיה	ומתן	זה	הסכם	ביצוע	לצורך,	החברה	את	ישמש	המידע .14.3 	

	האמור	אף	על.	זה	הסכם	של	ביצועו	למטרת	שלא	שימוש	כל	בו	תעשה	ולא	מהמשקיע	שקיבלה	מידע	בסודיות	לשמור	תחייבתמ	החברה .14.4
	לעיל 	(להלן	כמפורט	בנסיבות	או/ו	למטרות	או/ו	לגורמים	כאמור	מידע	להעביר	רשאית	תהיה	החברה, 	א: 	ידי	על	שיועלה	מידע	כל)
	עבורה	או	החברה	בשם	שיפעל	לאדם	מידע	העברת)	ב;	(פיו	על	המאושרות	החשבוניות	ומכירת	זה	הסכם	ביצוע	לצורך	לאתר	החברה
)	ד;	(החברה	של	ודירקטורים	ההעברות	נאמן,	אשראי	בביטוח	מבטח,	החברה	עובדי,	החברה	ליועצי	מידע	העברת)	ג;	(זה	הסכם	לביצוע
	שלא	הכלל	נחלת	להיות	הפך	או	שהיה	מידע	מסירת)	ה;	(זה	הסכם	במסגרת	במפורש	הותרה,	המוכרים	לרבות',	ג	לצד	שהעברתו	מידע
	או	דין	כל	פי	על	נדרש	שגילויו	מידע)	ז;	(סודיות	חובת	הפרת	תוך	שלא	שלישי	צד	ידי	על	לחברה	שנמסר	מידע)	ו;	(זה	הסכם	הפרת	עקב
.מוסמכת	רשות 	

.לעיל	14.4	בסעיף	המפורטים	הגורמים	לכל	יימסר	כאמור	מידע	כי,	מסכים	המשקיע .14.5 	

15. 			האתר	  	

	המידע .15.1 	והשירותים	התכנים, 	והחברה	IS	AS	מוצעים")	השירותים:	"יחד	להלן(	באתר	ניתנים	או/ו	המוצעים	 	מנהליה, ,	מניותיה	בעלי,
	להתאמתם	אחריות	בכל	יישאו	לא")	הקבוצה:	"החברה	עם	יחד	להלן(	אלו	כל	של	מטעמם	ומי	אליה	הקשורות	חברות,	בה	שליטה	בעלי
.	למטרותיו	או/ו	המשקיע	לצרכי 	

	האמור	כל .15.2 	האתר	של	השונים	במדורים	לעת	מעת	והמתפרסם	המופיע, 	לרבות, 	ןלמיניה	מומחים	פינות, 	לרכישה	טיפים, ,	המלצות,
	הכוונות 	קהל	דעת	סקרי	נתוני, 	אחרים	גולשים	של	והמלצות	התייחסויות, 	כתבות, 	מאמרים, 	מאמרים	או/ו	לכתבות	הפניות, 	לינקים,
	בבחינת	הינם	באתר	המופיעים")	הפרסומים:	"להלן,	יחד	כולם	שייקראו(	שהוא	וסוג	מין	מכל	אחר	נתון	וכל	קשורים	או	דומים	לאתרים
	אותה	על	בהסתמך	המשקיע	לפעולות	ביחס	שהוא	וסוג	מין	מכל	אחריות	עליה	להטיל	או/ו	הקבוצה	את	לחייב	כדי	בהם	ואין	בלבד	המלצה
	או/ו	בעצמם	המפרסמים	או/ו	הכותבים	על	היא	בהם	הגלומות	ההמלצות	של	או/ו	הפרסומים	של	תוכנם	על	האחריות.	בסיסה	ועל	המלצה
	וכל	נפש	עוגמת,	כיס	חסרון,	אובדן,	לנזק	אחריות	בכל	תישא	לא	הקבוצה.	העניין	נסיבות	פי	על	הכול,	הרלבנטיים	לאור	המוציאים	על
.	בפרסומים	האמור	על	מהסתמכות	כתוצאה	למשקיע	שייגרם	שהוא	וסוג	מין	מכל	אחר	נזק 	

	מכללא	או	במפורש	עליה	המוטלת	אחריות	כל	דוחה	הקבוצה .15.3 	באתר	בשימוש	להפרעה	אחריות	כל	לרבות, ,	וירוסים	של	ימצאותםה,
	הרסניים	קבצים	או	תוכנות 	שבאתר	והמידע	האתר	ודייקנות	איכות, 	מטרה	לכל	התאמה, 	שלמות, 	אמינות, 	שבמחשב	לתוכנות	התאמה,

	או/ו	קלקולים	או/ו	הפרעות	מפני	חסין	יהיה	או/ו	יופרע	לא	בשירותים	או/ו	באתר	השימוש	כי	מתחייבת	ואינה,	ולאינטגרציה	המשתמש
.	כלשהם	נזקים	או/ו	כשלים	או/ו	תקלות 	

	אחר	גורם	כל	בגין	או	הפקטורינג	במיזם	או/ו	באתר	המשתתפים	ידי	על	שתיעשה	חוקית	בלתי	לפעילות	אחריות	בכל	תישא	לא	הקבוצה .15.4
.המלאה	בשליטתה	שאינו 	

	אחראית	תהא	לא	הקבוצה .15.5 	נזיקית	לרבות(	כלשהי	משפטית	תיאוריה	פי	ועל	מקרה	בכל, 	חוזית, 	וכדומה	עושר	עשיית, 	המשקיע	כלפי),
	בשירותים	או/ו	באתר	או/ו	הפקטורינג	במיזם	משימוש	הנובעים,	עקיף	או	ישיר	נזק	לכל,	ובעקיפין	במישרין,	אחר	אדם	כל	כלפי	או/ו
	מידע	אובדן	בשל	או/ו	אתר	של	תקינותו	מאי	או/ו	בשירותים	או/ו	הפקטורינג	במיזם	או/ו	באתר	שימוש	לעשות	יכולת	חוסר	בשל	או/ו
	נזק	ולכל	המאוחסן	המידע	של	חלקית	או	מלאה	ממחיקה	הנובע	נזק	או/ו	הספק	במחשב	המאוחסן	למידע	או/ו	הספק	למחשב	נזק	או/ו

	צפוי	שאינו	אם	ובין	צפוי	הנזק	אם	בין	שהוא	אחר 	עושה	הוא	אשר	שימוש	לכל	בלעדי	באופן	אחראי	הוא	כי	בזאת	מצהיר	והמשקיע,
.ירותיםבש	או/ו	באתר	או/ו	הפקטורינג	במיזם 	



	

	המבנה	את	לעת	מעת	ולשנות	מסוים	זמן	לפרק	או	קבוע	באופן	האתר	את	או/ו	הפקטורינג	מיזם	את	לסגור	רשאית	החברה .15.6 	המראה,
	מראש	כך	על	למשקיע	להודיע	צורך	ללא	וזאת	בו	הניתנים	והתכנים	השירותים	של	וזמינותם 	טענה	כל	למשקיע	תהיה	לא. 	או	תביעה,
.לכך	בקשר	החברה	כלפי	דרישה 	

	מורשה	לא	שימוש	מפני	הפקטורינג	ובמיזם	באתר	שימוש	עשיית	לצורך	לו	שניתנו	והסיסמא	המשתמש	שם	על	לשמור	מתחייב	המשקיע .15.7
.	והסיסמא	המשתמש	בשם	שיעשה	מורשה	לא	שימוש	בגין	מהחברה	אחריות	כל	מסיר	והוא 	

	האתר	במסגרת	הלקוחות	תקבולי	מכירת	הליך	על .15.8 	הפקטורינג	מיזם	באמצעות	לרבות, 	המכרזים	דיני	יחולו	לא, 	או/ו	המשקיע	ואין,
.	מגבלה	כל	עצמם	על	מקבלים	החברה 	

16. קנייניות	זכויות  	

	בשירותים	הרוחני	הקניין	וזכויות	היוצרים	זכויות	מלוא 	באתר, 	והשירותים	האתר	של	המידע	ובמאגרי	הפקטורינג	במיזם, 	זכויות	זה	ובכלל,

	קבצים,	יישומים,	תוכנות,	לגרוע	מבלי	אך	לרבות,	סחרייםהמ	והסודות	טכנולוגי	מידע,	וביםעיצ,	הפטנטים,	המדגמים,	המסחר	סימני,	היוצרים

-	בשירות	הכלול	אחר	חומר	כל	או/ו	טקסטים,	מחשבים	קודי,	ואחרים	גראפיים 	של	היחידים	הבעלים	הינה	שהחברה	או	בלבד	לחברה	שייכים	

	בהם	הרישיון 	מוגנים	שבאתר	והפלטפורמה	השירותים. 	השאר	בין, -על, 	יוצרים	זכות	חוק	פי -ח"התשס, ,	אחרות	דין	כל	הוראות	או	2007

.ל"ובחו	בישראל 	

17. 	שיפוט	וסמכות	החל	הדין  	 	

	המוסמך				המשפט	בית	הינו	נספחיו	או/ו	זה	מהסכם	הנובעת	מחלוקת	בכל	לדון	המוסמך	המשפט	בית.	הישראלי	הדין	הוא	ההסכם	על	החל	הדין
-בתל -	אביב .		יפו 	

	
18. שונות  	

	המוכרים	של	הכספיים	וחיוביהם	לזכויותיהם	הקשור	בכל .18.1 	דבר	לכל	לנכונותם	לכאורה	כראיה	החברה	ספרי	ישמשו	והמשקיע	החברה,
.ועניין 	

	שהיא	דרך	בכל	מהחברה	שיקבל	אישור	או/ו	הודעה	לכל	בקשר	התנגדות	או	השגה	למשקיע	תהיה	בו	מקרה	בכל .18.2 	המשקיע	מתחייב,
	האמורים	האישור	או/ו	ההודעה	משלוח	ממועד	ימים	7	בתוך	בכתב	לחברה	כך	על	להודיע 	המשקיע	של	התנגדות	או	השגה	בהעדר.
.האישור	או	ההודעה	נכונות	את	כמאשר	המשקיע	את	לראות	החברה	תוכל,	לעיל	כאמור 	

	לחברה	ביחס	הינם	זה	הסכם	לצורכי	הצדדים	כתובות .18.3 	להלן	כמפורט	– 	ידו	על	שנמסרו	ההתקשרות	לפרטי	בהתאם	למשקיע	וביחס,
	רבאת 	בכתב	לעת	מעת	ידו	על	שיועדכנו	כפי, 	רשום	בדואר	תשלח	למשנהו	צד	של	הודעה. 	דואר	באמצעות	או	בפקסימיליה	או,

.כך	על	אישור	התקבל	אם	השני	הצד	אצל	כנתקבלה	ותחשב,	אלקטרוני 	

הרצליה,	3	קומה,	3	שנקר	אריה:	כתובת 	

09-9544553:	פקסימיליה	מספר 	

	 info@creditplace.co.il:	ל"דוא	כתובת 	

	אחר	במקרה	כזה	לויתור	להסכמה	ראיה	או/ו	תקדים	ייחשב	לא	מסוים	במקרה	למשנהו	צד	שויתר	ויתור	שום .18.4 	גזירה	ממנו	ילמדו	ולא,
.הצדדים	ידי	על	בכתב	נעשה	אם	רק	בתוקף	יהיה	להסכם	שינוי	וכל,	שווה 	

	לחברה	לשלם	הספק	נדרש	בו	במקרה,	דין	פי	על	או/ו	זה	הסכם	פי	על,	העניין	לפי,	למשקיע	או/ו	לחברה	העומדת	זכות	מכל	לגרוע	מבלי .18.5
	כי	קובע	הספק	הסכם,	להשתלם	אמור	היה	בו	במועד	ידו	על	שולם	לא	זה	וסכום,	זה	הסכם	בגין	כלשהו	סכום,	העניין	לפי,	למשקיע	או
	מאושרות	בלתי	יתר	משיכות	בגין	מ"בע	לישראל	לאומי	בבנק	הנהוגה	המירבית	הריבית	ורבשיע	ריבית	יישא	כאמור	שולם	שלא	סכוםה

.	הספק	הסכם	להוראות	בהתאם	דביטוריים	חוזרים	בחשבונות 	



	

	הקבוצה	חברי,	לו	הישירים	הצדדים	מן	לבד,	שהוא	אדם	לכל	זכויות	להקנות	כדי	בו	ואין,	שלישי	צד	לטובת	חוזה	מהווה	אינו	זה	הסכם .18.6
.ברותההע	ונאמן 	

	הסכם	של	ביצועו	למטרת	שלא	שימוש	כל	בו	יעשה	ולא	וביצוע	זה	הסכם	עם	בקשר	שקיבל	מידע	כל	בסודיות	לשמור	מתחייב	המשקיע .18.7
	ידי	על	למשקיע	שנמסר	מידע)	ב;	(זה	הסכם	הפרת	עקב	שלא	הכלל	נחלת	להיות	הפך	או	שהיה	מידע)	א:	(על	יחול	לא	לעיל	האמור.	זה
	.מוסמכת	רשות	או	דין	כל	פי	על	נדרש	שגילויו	מידע)	ג;	(סודיות	חובת	הפרת	תוך	שלא	שלישי	צד 	



	

	
	

'	א	נספח 	עמלות	- 	
	העמלה	שם 	העמלה	פרטי 	העמלה	שיעור/סכום

	משקיע	עמלת 	שנרכש	נרכש	תקבול	כל	בגין	נגבית
	המשקיע	ידי	על

	
	חלקו	בגין	למשקיע	שתשולם	התשואה	מסכום	10%

הרלבנטי	הנרכש	בתקבול 	
	

	העברה	עמלת
	חשבון	אשר	למשקיעים
	מנוהל	שלהם	הבנק
	לישראל	לאומי	בבנק

	מ"בע

	בנקאית	העברה	כל	בגין	נגבית
	כספים	משיכת	עקב	למשקיע
	זאת	עמלה.	הנאמנות	מחשבון
.ההעברה	ביצוע	בעת	תיגבה 	

	

9	₪		

	העברה	עמלת
	חשבון	אשר	למשקיעים

	בכל	מנוהל	שלהם	הבנק
	אחר	בנק

	
	בנקאית	העברה	כל	בגין	נגבית

	כספים	משיכת	עקב	למשקיע
	זאת	עמלה.	הנאמנות	מחשבון
.ההעברה	ביצוע	בעת	תיגבה 	

	

	
45	₪ 	

	

													 	

מ"מע	כוללים	אינם	העמלות	שיעורי/סכומי	כל* 	

	

	

	
	

	

חתימות					 	

	

:	החתום	על	הצדדים	באו	ולראיה					 	

	 	

	

___________________________________________________________________________________________ 	

			המשקיע	חתימת																			המשקיע	שם																								מ"בע	קרדיטפלייס																								תאריך 	

	


