
 

 

 תקנון מבצע מניה במתנה –מיטב טרייד בע"מ 

 מיטב טרייד בע"מ תקיים מבצע בשם מנייה במתנה אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן: 

 דרותהג .1

 מיטב טרייד בע"מ  "החברה"

שיפתח בחברה על חשבון למסחר בניירות ערך  "החשבון"

 ידי מששתף במבצע

מתן מנייה אחת במתנה מתוך רשימת מניות  "המבצע"

לבחירה, ללקוחות קמעונאים חדשים אשר 

 יפתחו חשבון מסחר בניירות ערך בחברה.

לקוחות פרטיים שפתחו חשבון למסחר  "לקוחות קמעונאים"

 בניירות ערך בחברה בתקופת המבצע. 

 

 מהות המבצע  .2

אשר יפתחו חשבון מסחר לניירות  בלבד חדשיםצע יהיו זכאים לקוחות קמעונאים במסגרת המב

 ערך בחברה בתקופת המבצע, למניה במתנה מתוך רשימת המניות הנכללות בנספח א' לתקנון זה

 . "(ההטבהמניית )להלן: "

 תקופת המבצע  .3

 . 31.8.2022ויסתיים  ביום  1.7.2022המבצע יתקיים החל מיום  .3.1

החברה תהיה רשאית להאריך ו/או לסיים את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע  .3.2

 כפי שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת אף ללא הודעה מראש. 

  אופן ההשתתפות במבצע .4

. החברה av.co.ilwww.meitהודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר החברה בכתובת  .4.1

 שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים. 

לחברה  ,הטבהמניית ההזכאי ל ,מבצעביודיע משתתף , החשבון בחברה בסמוך למועד פתיחת .4.2

של  האיזור האישיבאמצעות ההודעה תימסר באופן מקוון באיזו מניית הטבה הוא בוחר. 

באתר מיטב בית השקעות:  מבצעבהמשתתף 

https://customers.meitav.co.il/v2/login/loginAmit. 

משתתף שפתח חשבון בחברה במהלך חודש יולי, יודיע  לעיל, 4.2מבלי לגרוע באמור בסעיף  .4.3

משתתף שפתח חשבון בחברה . 10.8.22לא יאוחר מיום  4.2לחברה על בחירתו כאמור בסעיף 

 . 10.9.22לא יאוחר מיום  4.2במהלך חודש אוגוסט, יודיע לחברה על בחירתו כאמור בסעיף 

על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן מסירת ההודעה לחברה  .4.4

 על בחירת מניית ההטבה. 

ף במבצע שלא יבחר מניית משתתף במבצע לא יהיה רשאי לוותר על מניית ההטבה. משתת .4.5

תופקד מניה בחשבונו מתוך מניות ההטבה לפי שיקול  לעיל, 4.3ו  4.2כאמור בסעיפים הטבה 

 .דעתה הבלעדי של החברה

ימים ממועד ההפקדה הראשונה לחשבון  60מניית ההטבה תופקד בחשבון הלקוח בתוך  .4.6

 ש"ח(. 10,000 -המשתתף במבצע בחברה )יובהר כי סכום ההפקדה הראשונה לא יפחת מ

בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי  .4.7

, והמשתתף החברה, החברה תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכאותו להטבה

 במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאמור לעיל. 

http://www.meitav.co.il/
https://customers.meitav.co.il/v2/login/loginAmit


 

 

ק מובהר כי החברה רשאית לפסול זכאות להטבה למשתתף במבצע על פי שיקול למען הסר ספ .4.8

דעתה הבלעדי. משתתף כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. 

 

 סייגים והגבלות .5

  כמפורט להלן:הזכאות להטבה כפופה לסייגים ולמגבלות 

המבצע תקף ללקוחות קמעונאים חדשים בלבד שפתחו חשבון מסחר לניירות ערך בחברה עד  .5.1

 . 31.8.2022ליום 

כל משתתף יהיה זכאי למניה אחת בלבד לבחירתו מתוך הרשימה כמפורט בנספח א' לתקנון  .5.2

 זה, אף אם פתח יותר מחשבון אחד בחברה בתקופת המבצע. 

ה )בן זוג ו/או ילד הסמוך על שולחנו( יהיה זכאים למניה אחת בלבד בני משפחה מקרבה ראשונ .5.3

 אף אם פתחו יותר מחשבון אחד על שם אחד או יותר מבני המשפחה.

, חשבונות מנג'ר, חשבונות למסחר בקרנות נאמנות בלבד, IRAהמבצע אינו תקף לחשבונות  .5.4

י תיקים/חשבונות חשבונות חברה חשבונות נאמנות וחשבונות אשר נפתחו על ידי מנהל

 המנוהלים על ידי מנהל תיקים. 

 ש"ח.  10,000סכום מינימאלי לפתיחת חשבון ניירות ערך בחברה הינו  .5.5

 לפני מס.  60$שווי ההטבה לא יעלה על  .5.6

, שווי המניה שתופקד באחת או יותר ממניות ההטבה Split/Reverse Splitככל שיבוצע   .5.7

 . Split/Reverse Split -לפני ה בחשבון המשתתף במבצע יהיה שווי המניה 

 . במס רווח הון בשווי ההטבה המשתתף במבצעבמועד מכירת המניה יחויב חשבון  .5.8

)לרבות מכירה, רכישת מניות נוספות,  בגין כל פעולה במניית ההטבה שתבוצע בחשבון הלקוח .5.9

כמפורט בהסכם לפתיחת חשבון  ה, תגבה מחשבון המשתתף במבצע עמלהעברה לחשבון אחר(

למען הסר ספק יובהר כי בגין הפקדת מניית ההטבה בחשבון המשתתף במבצע לא  המסחר.

 ה עמלת קנייה. רתגבה החב

משתתף במבצע לא יהיה רשאי לוותר על מניית ההטבה. משתתף במבצע שלא יבחר מניית  .5.10

חשבונו מתוך מניות ההטבה לפי תופקד מניה ב  לעיל, 4.3ו  4.2כאמור בסעיפים הטבה עד ליום 

 שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

בות זרה לא יהיה זכאי לבחור מניה מתוך רשימת מניות ההטבה שמשתתף במבצע בעל תו .5.11

 ש"ח.  150ובמקום ההטבה יופקדו בחשבונו 

מניות ההטבה המפורטות בנספח את הזכות לשנות ו/או להחליף את  הלעצמ תשומר החברה .5.12

בתנאים, בהתאם ההטבה , מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ןאו חלק ן, כולא'

 .לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה

עקב נסיבות  ההטבהבכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את  תאחראי תהאלא  החברה .5.13

מם ו/או בקשר ע הטבהשאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם ב

 . בקשר לכך החברהמוותרים על כל טענה כלפי במבצע והמשתתפים 

 אחריות .6

, עפ"י תרשאי החברה תהאבלתי צפוי כאמור,  עיובהר, במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירו .6.1

הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לשנות כל תנאי מתנאי המבצע )ע"י  השיקול דעת

פעולה כאמור, תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב את כל כל  הוספה, גריעה או שינוי(,

 . המשתתפים



 

 

אינו מהווה בשום צורה האמור בתקנון זה ובכל פרסום מטעם החברה בקשר עם המבצע  .6.2

שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

כלשהי בניירות ערך, לרבות במנייה  אין באמור הצעה או המלצה בדבר כדאיות ביצוע עסקה

הניתנת במתנה ו/או במניות הנכללות ברשימה לבחירת ההטבה, או במוצר פיננסי אחר. אין 

 .באמור משום הבטחה לתשואה או רווח

 קניין רוחני .7

כל זכויות הקניין הרוחני במבצע )כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש  .7.1
 .החברההנם רכושה הבלעדי של  במסגרת ו/או לצורך המבצע(

 

 דין, שיפוט  .8

הדין החל על מבצע זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה 

 .יפו-לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

 

 שונות .9

 .החברה והמבקר/ים באתר המשתתפים במבצע, החברה תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין .9.1

המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל  תקנון .9.2

 תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

  במשרדיו, של החברה התקנון ימצא לעיונם של לקוחות המבצע באתר האינטרנט .9.3

 בני ברק.  30בדרך ששת הימים  החברה

 

 .ומאחלים לך הצלחה רבה הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מניות הטבה לבחירה -  'נספח א

 

 סימבול שם מניה

 TWTR טוויטר

 INTC אינטל

 PFE פייזר

 EBAY ביי-אי

 GM ג'נרל מוטורס

 HOG הארלי דיווידסוןן

 HPQ יולט פקארד 

 ANF אברקומבי אנד פיץ'

 SKX סקצ'רס

 HGV הילטון

  C סיטיגרופ

 CSCO סיסקו
 


