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 חוזה לייעוץ השקעות ולניהול תיק השקעות 
 

 
 ________שנת________ לחודש ________ שנערך ונחתם ביום 

 
 מ"ארגוס השקעות ופיננסים בע. א: בין   
 513586545פ .ח     

 
 ")מנהל התיקים "-להלן  (הרצליה , 1 סנה: שכתובתו     

 
 מצד אחד

 
 

 : לבין  

 _____________________:' טלפון מס_________________   ז.ת'   מס______________________________: שם 

 _______________________________________________________________________: כתובת 

  ")הלקוח "-להלן ( 

 מצד שני

 ;תהואיל  ומנהל התיקים מנהל תיקי השקעות עבור לקוחות שונים ונותן להם ייעוץ בהשקעו •

 ;והואיל והלקוח מעוניין כי מנהל התיקים ינהל עבורו תיק השקעות וכן ייעוץ בהשקעות •

 ;והואיל ומנהל התיקים מסכים לנהל עבור הלקוח תיק השקעות ולתת לו ייעוץ בהשקעות •

 ; בהשקעות להסדיר בחוזה זה את יחסיהם בכל הנוגע לניהול תיק ההשקעות של הלקוח ומתן ייעוץםמעונייניוהואיל והצדדים  •
 

 :ידי הצדדים כדלקמן-הוצהר והותנה על, לפיכך הוסכם

 כללי .1
 .המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1.1
 .הלקוח מצהיר בזה כי ידועים לו תנאי ההסדר בין מנהל התיקים ובין הבנק .1.2
ק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי למונחים ולמושגים הנזכרים בחוזה זה תהא המשמעות שהוקנתה להם בחוק הסדרת העיסו .1.3

 .אלא אם נקבעה להם במפורש משמעות אחרת בחוזה זה או בסעיף מסעיפיו") החוק: "להלן  (1995ה  "השקעות התשנ
 

  חשבון בבנק וייפוי כוחפתיחת .2
 

ורק , י מנהל התיקים "השקעות ונכסים פיננסיים שיבוצעו עבורו ע, ע "הלקוח יפתח חשבון בבנק לצורך פעילות בני .2.1
 בהשקעות ובנכסים הפיננסיים של הלקוח, ע "באמצעותם יהיה רשאי מנהל התיקים לפעול בני

 י מנהל התיקים"להלן פרטי חשבונות הלקוח במסגרתם ינוהל תיק ההשקעות שלו ע .2.2

 
    

 חשבון' מס סניףה' מס סניףשם ה בנק

    

 

 
 
 
 
 
 



2 

                           Sneh st. Herzelya 46382 1  09-9566455                           ℡  48382הרצליה  , 1סנה 
e-mail:info@argos-investments.biz 

www.argos-investments.biz 
 

 
 

 .הוהכל כאמור וכמפורט בחוזה ז, ההשקעות בחשבונות הבנק .2.3
 .הלקוח מצהיר ומתחייב כי חתימתו על חוזה זה מהווה מתן ייפוי כוח למנהל התיקים לפעול בחשבונות הבנק .2.4
-יפוי":להלן(ידי הבנק בו מתנהל חשבונו- עלשיידר לטובת מנהל התיקים אשר חכו-י ייפוהלקוח מסכים בזאת לחתום על כל .2.5

 ").חכו
שיקול  לפי ,פי כל כללי בורסה-פי כל דין ועל-ל פעולה המותרת על הבנק כןהלקוח מסכים כי מנהל התיקים יבצע בחשבו .2.6

 על נספחיו ובכפוף לאמור במסמכים שנחתמו בין הבנק וזאת בכפוף לאמור בחוזה זה, דעתו הבלעדי של מנהל התיקים
 .ללקוח

ל בבנק אלא רק "הנלא יפעל הלקוח בעצמו בחשבונותיו , י הלקוח ייפוי הכוח שניתן למנהל התיקים "כל עוד לא בוטל ע .2.7
 .באמצעות מנהל התיקים

הלקוח . הלקוח רשאי לתת הוראות למנהל התיקים באמצעות הטלפון ומנהל התיקים יערוך תרשומת בעת קבלת ההוראה .2.8
האמור בסעיף זה לא יחול במקרים של ניהול תיק עבור . רשאי אף לתת הוראות למנהל התיקים באמצעות הפקסימיליה

 "רתנאמנות עוו"הלקוח ב 
ל בתחומי ההשקעה כפי שהם "ע ובנכסים פיננסיים בחשבונות  הנ"מנהל התיקים יהיה רשאי לנהל ולבצע השקעות בני .2.9

 האמור בסעיף זה יכלול . לפי שיקול דעתו של מנהל התיקים ובהתאם לאמור בייפוי הכוח ובחוזה זה, מוגדרים בייפוי הכוח 
 .יר שנקבע ביום ביצוע העסקהע הרשומים למסחר בבורסה במח"לקנות ולמכור ני .2.9.1
 .לממש כתבי אופציה ואופציות רכישה וניצול זכויות, ע הניתנים להמרה "להמיר ני .2.9.2
דיבידנד או כל ,ע או תשלומי ריבית"פירעון או מימוש ני,פדיון,להשקיע כספים שיתקבלו בחשבון כתוצאה ממכירה .2.9.3

 .תשלום אחר
 .לקנות ולמכור תעודות השתתפות בקרנות נאמנות .2.9.4
אולם אם מחיר הקניה עולה על , ע הרשומים למסחר בבורסה שלא במסגרת המסחר בבורסה "נות ולמכור נילק .2.9.5

מנהל התיקים חייב לקבל את הסכמת הלקוח , או אם מחיר המכירה נופל ממנו , השער שנקבע בבורסה באותו יום 
 .מראש ובכתב

 .ת ללא תשקיףח ממשלתיות המונפקו"ע בעת הנפקתם לפי תשקיף כול אג"לקנות ני .2.9.6
 .ע חוץ"לקנות ולמכור ני .2.9.7
 .ח"למכור ולבצע עסקאות מט, לקנות  .2.9.8
 .ולממש השקעה  זו, להשקיע כל סכום שיהיה בחשבון בכל פיקדון שהוא למעט תוכניות חיסכון  .2.9.9

: להלן (ע עבור לקוחותיו באמצעות חשבון מיוחד על שמו "נהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות קניה ומכירה של נימ .2.10
 . להלן2.11שישמש באופן בלעדי למטרה זו ובכפוף לאמור בסעיף ") החשבון המפצל"

, י הבנק "ע, לפי העניין, מנהל התיקים מתחייב לבצע את הפעולות הדרושות על מנת שחשבונו של הלקוח יזוכה או יחויב  .2.11
יעשה מנהל התיקים כמיטב , אם מסיבה כלשהי יתעכב רישום העסקה ,אולם. ביום ביצועה של כל עסקה בחשבון המפצל

 .לא יאוחר מהמועד הבא לפתיחת המסחר בנייר הערך מושא העסקה, מ לגרום לרישום העסקה "יכולתו ע
 .ידוע ללקוח כי מנהל התיקים יזדקק מעת לעת להסכמות של הלקוח בכתב ומראש לצורך ביצוע עסקאות מסוימות .2.12

פס הסכמה אותו על הלקוח להחזיר למנהל התיקים בתוך פרק לצורך קבלת הסכמת הלקוח ישלח מנהל התיקים ללקוח טו 
 .הזמן הנקוב בו

, מכל סיבה שהיא, ידי מנהל התיקים בתוך פרק הזמן הנקוב בטופס-הלקוח יודע ומסכים כי אי קבלת טופס ההסכמה על     
 .ייחשב כאי הסכמה של הלקוח לביצוע העסקה בגינה נדרשה ההסכמה

תחול על , בין לעסקה מסוימת ובין סוג עסקאות,  כי בכל מקרה בו נדרשת הסכמת הלקוח,למען הסר ספק מובהר בזאת .2.13
 .או אי הסכמה כאמור ולמסירתה למנהל התיקים/הלקוח מלוא האחריות למתן הסכמה ו

 
  והנחיותיוהלקוחצורכי  .3

ככל , לחוזהים כפי שהם מפורטים בנספח, בהתאם לצרכיו של הלקוח, מנהל התיקים יפעל וינהל את תיק ההשקעות .3.1
 . מידע לגביהםלתתשהלקוח הסכים 

, ים האמורבנספחיםצרכיו והנחיותיו המפורטים , נתוניו, הלקוח מתחייב לעדכן את מנהל התיקים לגבי פרטי הזיהוי שלו .3.2
יפנה מנהל התיקים אל הלקוח לשם קבלת עדכון הפרטים , לא עשה כן. בכל עת שיחול בהם שינוי ולכל הפחות אחת לשנה

  .לחוק) ד (13כקבוע בסעיף , ות פעם בשנהלפח
 
 ואופן ניהול תיק ההשקעותמדיניות ההשקעה  .4

 .ע את הפעולות המפורטות בחוזה זה"מנהל התיקים רשאי לבצע בתיק ני .4.1
 .מצבו הפיננסי והנחיותיו,  הלקוח יי מנהל התיקים בהתאם ובכפוף לצורכ"תיק ההשקעות ינוהל ע .4.2
י הלקוח ולפיכך אם כתוצאה מאי "מנהל התיקים ייעשה על סמך הנתונים הנמסרים לו עי "ידוע ללקוח כי ניהול התיק ע .4.3

 ישא הלקוח לבדו –י הלקוח ייגרם ללקוח נזק או אבדן רווח כלשהו "או עדכונם המיידי ע/מסירת כל הנתונים הרלוונטיים ו
 .בנזקים אלה ולמנהל התיקים לא תהיה כל אחריות בגינם

 :ומנהל התיקים מתחייב לפעול לפי אחת האפשרויות הבאות, התיקים הלקוח מורה בזאת למנהל  .4.4
 

י הלקוח "לנהל את ההשקעות בהתאם להנחיות הכלליות שניתנו בכתב למנהל התיקים ע •
בכל עת שימצא , במעמד   החתימה על הסכם זה ושיינתנו בכתב לאחר החתימה על הסכם זה 

 .לות ולהרכב התיקהלקוח לנכון לרבות הוראות הקשורות לתחומי הפעי

והלקוח מתחייב שלא לתת הוראות הנוגדות את " נאמנות עיוורת"לנהל את ההשקעות ב  •
 .עקרונות הנאמנות העיוורת
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ע והנכסים הפיננסיים שייכללו בתיק ההשקעות של הלקוח ושיעורם ביחס לשווי התיק ייקבע לפי שיקול דעתו של "סוגי ני .4.5
 .לקוח בנספח לחוזה זהמנהל התיקים אך בכפוף להוראות ה

 
 שירותי ייעוץ השקעות .5

ייעוץ בקשר , לבקשת הלקוח, רשאי מנהל התיקים לתת ללקוח מעת לעת, בנוסף ומבלי לפגוע בכל האמור בחוזה זה .5.1
 .חוץ וכיוצא באלה אפיקי השקעה פיננסים-במטבע, להשקעות בניירות ערך

כגון , בהתחשב בנתונים המיוחדים לכל לקוח, ב הבנתו וידיעתוידי מנהל התיקים לפי מיט-מובהר בזאת כי הייעוץ ניתן על .5.2
ינו מתחייב כי פעולה אמנהל התיקים . ןהענייבמצב השוק באותה עת ובנסיבות , לחוזה זה" א"אלו המפורטים בנספח 

עקב בהתאם לייעוץ כאמור תניב תשואה מסוימת ומנהל התיקים לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי 
 . בהםמחויבהסתמכותו על ייעוץ כאמור וזאת בכפוף לחובת הזהירות ומיומנות מקצועית אשר מנהל התיקים 

פי הייעוץ שקיבל ממנהל התיקים -בין שנעשתה על, בין בחשבון ובין בכל חשבון או תיק השקעות אחר, כל פעולה של הלקוח .5.3
 .הינה על אחריות הלקוח בלבד, כאמור לעיל ובין שלא

, מידע שמסר לו מנהל התיקים במסגרת הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, ח מתחייב כי לא יעביר לצד שלישי כלשהוהלקו .5.4
או שהלקוח /או שהמידע הפך לנחלת הכלל ו/למעט אם מנהל התיקים נתן לכך את הסכמתו המפורשת בכתב ומראש ו

 .ידי רשות מוסמכת-יידרש לגלות את המידע על
 

 ל  התיקים מנהתהתחייבויו .6
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יקפיד מנהל התיקים ,פ דין "מנהל התיקים מתחייב לפעול תוך שמירה על חובת הנאמנות החלה עליו ע

 :לפעול כדלקמן 
 .לא יעמיד עצמו במצב בו קיים ניגוד אינטרסים בינו ובין הלקוח .6.1
פ "ולל מסגרת ניהול תיקיהם של כלל הלקוחות עפ משנהו ויפעיל את שיקול הדעת הכ"לא יעדיף ולא יפלה לקוח אחד ע .6.2

 .ההרשאה שקיבל
, למעט פעילות מותרת באמצעות חשבון מפצל , לא יבצע פעולות עבור הלקוח בדרך של זיכוי או חיוב חשבון מנהל התיקים  .6.3

 .אלא אם קיבל את הסכמת הלקוח מראש ובכתב
 .לא יבצע פעולות עבור הלקוח על בסיס השתתפות ברווחים .6.4
חשבון הלקוח ביום ביצועה של כל /את פיקדון, מ שהבנק יזכה או יחייב לפי העניין "ל התיקים יעשה כל הנדרש עמנה .6.5

במועד הראשון האפשרי מבחינת כללי , הוא היום בו מבוצעת הסליקה בפועל " יום ביצוע העסקה"בסעיף זה . עסקה
 .ע או נכס פיננסי"הסליקה והתקשורת לגבי אותו ני, המסחר 

ייעשה רישום החישוב ,חשבון הלקוח ביום הביצוע/מסיבה שאינה תלויה במנהל התיקים לא ניתן לבצע הרישום בפיקדוןאם  .6.6
לפי המוקדם , בהתאם לא יאוחר מיום העסקים הבא ובכל מקרה לפני פתיחת המסחר או מסירת הפקודות בכתב לבורסה 

 .שבהם
על חשבונות הבנק ועל ,ח מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו" דומנהל התיקים מתחייב בזאת כי ימציא ללקוח מדי רבעון .6.7

 .חיוב בשל דמי ניהול 
ח מסכם של "ע המוחזקים בחשבונו וכן דו"פ דרישתו יתרה יומית של ני"מנהל התיקים מתחייב לוודא כי ללקוח ימסרו ע .6.8

 .אלא אם דרישות הלקוח בלתי סבירות לדעת מנהל התיקים, ע המוחזקים בחשבונו "ני
 
 אשראי .7

 .הלקוח מאשר למנהל התיקים לנהל את תיק ההשקעות במסגרת סכומים המצוינים לזכותו בחשבון הבנק .7.1
במידה ויחתם חוזה למתן אשראי בין הבנק ללקוח בחשבונות הבנק יוכל מנהל התיקים לעשות שימוש באשראי זה לביצוע  .7.2

 .י הבנק"פ התנאים שייקבעו ע"פעולות ע
מנהל התיקים מתחייב לעשות כל הדרוש בהקדם , היה ובמקרים חריגים תיווצר בחשבון הלקוח יתרת חובה מקרית וזמנית  .7.3

מוסכם כי המקרה שלעיל לא יחשב כחריגה ממסגרת הוראות הלקוח למנהל . האפשרי  לשם כיסוי יתרת החובה שנוצרה
 .התיקים וחיובי הריבית בגין החריגה יחולו על הלקוח

י חיוב החשבון הכספי וזאת בין אם יהיה "ח מסכים בזה שכל התשלומים המגיעים ממנו למנהל התיקים יבוצעו עהלקו .7.4
 .כאמור, לרבות אם יהפוך לדביטורי כתוצאה מאיזו פעולה , קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי 

 
 הרשאות מיוחדות .8

יהיה רשאי מנהל התיקים , י במהלך ההתקשרות בין הצדדיםמוסכם ומוצהר בזאת כ, וימבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה על נספח
 .ובכתב לעסקה מסוימת כאמורלבצע עבור הלקוח עסקאות מסוימות אשר החוק מחייב בגינן אישור מראש 

 :הלקוח נותן בזאת את הסכמתו מראש כי מנהל התיקים יבצע עבור הלקוח את הפעולות הבאות 

 כי כרוך בהן סיכון מיוחדע אשר בתשקיף צוין "עסקאות בני. א  
  ע לצורך"ע או שיעבוד ני"השאלת ני, ע בהשאלה "או קבלת ני/ ו(short)עסקאות שכרוכה בהן עסקת מכירה בחסר . ב 

 .כאמור,              ביצוע עסקאות 
 . לחוק כי כרוך בהן סיכון מיוחד4 ג18עסקאות אשר שר האוצר יקבע בהתאם לסעיף .  ג 
 .חוזים עתידיים בכפוף לחתימת הלקוח על תנאי ניהול המתאימים בבנקעסקאות ב. ד  
 . ף בכפוף לחתימת הלקוח על תנאי הניהול המתאימים בבנק"עסקאות באופציות מעו.  ה 

     הלקוח מצהיר בזאת שידוע לו כי ההשקעה בנגזרים כרוכה בסיכון גבוה עד כדי הפסד מלא של  הפרמיה לרוכש              
 .פציה או הפסד גבוה מאד במקרה של כותב אופציההאו
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 .דמי ניהול  ועמלות .9
ישלם הלקוח למנהל התיקים דמי ניהול  , כי בתמורה לניהול תיק ההשקעות, ידי הצדדים-מוסכם ומוצהר בזאת על .9.1

פי שיהיה כ, מחושבים מתוך ערך תיק ההשקעות על כל מרכיביו    ___________________________ חודשיים בשיעור
 .מ כחוק ובהתחשב בהפקדות ומשיכות במהלך החודש"ביום  האחרון לכל חודש  גרגוריאני  בתוספת מע

' מס________ מספר סניף______________בסניף_____________ בבנקהבנק יחייב את חשבון הלקוח  .9.2
 .) בחודש15עד לכל המאוחר (.  לכל חודש1–ויזכה את חשבון מנהל התיקים ב ______________ חשבון

 לעיל מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי במקרה של ביטול ההסכם לפני סוף החודש יהיה רשאי 9.1בנוסף לאמור בסעיף  .9.3
 .לגבות את דמי הניהול החודשיים במלואם או בחלקם, לפי שיקול דעתו, מנהל התיקים 

, בגין הפעולות המתבצעות בחשבון הלקוח מנהל התיקים מצהיר בזאת כי הוא מקבל מהבנק החזר חלקי של העמלות  .9.4
 ._______% בשיעור של  בהתאם להסכם העמלות בין מנהל התיקים ובין הבנק

 
 סודיות .10

,  לגבי כל מידע שהביא הלקוח לידיעתו-הלקוח מסכים ומצהיר בזאת כי ידוע לו שחובת הסודיות המוטלת על מנהל התיקים 
 כפופה לחובתו של מנהל -כל פרט אחר לפעולות שביצע מנהל התיקים עבור הלקוחו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם

 .פי כל דין-התיקים למסור ידיעות על
 

 אחריות .11
, מניעת רווחים או הוצאות מסוג כלשהו, הפסד,  ידי הצדדים כי מנהל התיקים יהיה פטור מכל אחריות בגין נזק-מוסכם בזאת על

ואשר נגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו של מנהל , רוכות בניהול תיק ההשקעותשייגרמו ללקוח בקשר עם פעולות הכ
מוסכם ומוצהר בזאת כי מנהל התיקים אינו , בנוסף. ובלבד שפעל ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון כלפי הלקוח, התיקים

כן אין הוא מתחייב לבטח את הלקוח מפני ו, מתחייב להשיג ללקוח שיעור רווח מינימלי כלשהו בניהול תיק ההשקעות של הלקוח
 .הפסדים כלשהם

 
 סיום ההתקשרות .12

 :תינתן ידי מי מהצדדים הודעה בדבר ביטול ההתקשרות בין הצדדים -חוזה זה יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על
דעה התקבלה הן  ההודעה תיכנס לתוקף בתום היום לאחר שההו.בכתב, בכל עת,  למנהל התיקים ולבנק-ידי הלקוח -על) 1(

 .במשרדי מנהל התיקים והן במשרדי הבנק
מוסכם בזאת כי במקרה בו יודיע הלקוח על ביטול ההתקשרות , בנוסף.  יום מראש7 בהודעה בכתב של -על ידי מנהל התיקים ) 2(

סיום תכנס ההודעה על , כאמור במהלך יום מסחר או במהלך יום עסקים בו מבצע מנהל התיקים פעולות עבור הלקוח
עוד מוסכם בזאת כי במקרה בו יודיע הלקוח על סיום ההתקשרות .  שעות ממועד קבלת ההודעה24ההתקשרות לתוקפה בתוך 

הלקוח יהיה ;  שעות ממועד שהגיע הדבר לידיעת מנהל התיקים24תוך , תסתיים ההתקשרות נשוא חוזה זה, כאמור לבנק בלבד
יגרמו לו כתוצאה ישירה מהימנעות הלקוח ממסירת ההודעה כאמור גם למנהל אחראי כלפי מנהל התיקים לכל נזק או הפסד ש

 .התיקים
 

 
 
 
 
 

 :לראיה באו הצדדים על החתוםו
 
 
  

 ________________________                                                        ____________________ 
 הלקוח                                                               .מ"ארגוס השקעות ופיננסים בע. א 
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 .העדפות השקעה והנחיות לניהול תיק ניירות ערך: נספח א

 
 ________:לידה. ת___________________ . ז.ת) שם הלקוח(____________________________________מ "אני הח

 
 __________________________________________:כתובת למשלוח דואר

 
 :מצהיר בזאת כדלקמן 

 .המידע המופיע להלן הנו כל המידע אותו מסרתי לידיעתו של מנהל התיקים .1
מ מצהיר בזאת כי אני מעוניין במדיניות השקעה אשר תתמקד בהשקעות "ע הנני הח"בהתאם לחוק ניהול תיקי השקעות בני .2

 :כדלקמן
 

 ___________________                 מנהל התיקים פ שיקול דעתו  המוחלט של"ע .2.1
                                       חתימת הלקוח

 
 )באחוזים מהתיק(פ החלוקה הבאה "ע .2.2

 
 אחוזים מהתיק סוגי ניירות ערך רמת הסיכון

 סיכון נמוך
 ניירות ערך ממשלתיים 

 ח קונצרני "או אג
 בדרוג גבוה
 ל"בארץ ובחו

 

   

  בינוני-ן נמוך סיכו
 ח חברות"אג

 בינוני ומטהבדרוג                
 סחורות

 

   
א "ף רשימת ת" מעו– מניות

 ל"מדדי מניות חו/100
 

 

   גבוה-סיכון בינוני 
א יתר וכתבי " מניות ת–מניות 

 אופציות
 

   
 Long –ף "אופציות מעו
  

 
 סיכון גבוה מאד

  Short -ף "אופציות מעו

   
 
: רותהע

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________ 
 חתימת הלקוח                               
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מור לעיל הנני מגדיל את הסיכון הכרוך הנני מצהיר בזה שידוע לי כי במתן הוראה לניהול ספקולטיבי של תיק ההשקעות כא .3

בניהול תיק ההשקעות עד כדי סיכון ההשקעה כולה ואני מסכים בזה מראש ונוטל על עצמי את מלוא הסיכונים והתוצאות 
 .הכרוכים בכך

 
 . או חריגה שאינה מהותית ממדיניות ההשקעה המפורטת לעילהמנהל התיקים לא יהיה אחראי בגין סטיי .4
 
 .יפעל מנהל התיקים לתיקון המצב הקיים, וי מהותי ממדיניות ההשקעה לעיל שנובע משינויי שער במרכיבי התיק במקרה של שינ .5
 
הלקוח מוסר את המידע המפורט בזה מרצונו החופשי ומתחייב לעדכן את מנהל התיקים בפרטים שנמסרו כאמור בכל עת שיהיה  .6

 .צורך בכך ולפחות פעם בשנה
 
 ________________________________________:משלוח יד .7
 
 )הערכה(.מנכסי הכספיים____________%ע המוחזק אצלכם מהווה כ "תיק ני .8
 
 ______________________________:טווח ההשקעה המתוכנן .9
 

 ___________________________:מטרות ההשקעה של הלקוח  .10
 
 

 ________________________:מצבו הכספי והכלכלי של הלקוח .11
 

 ___________________________________:חיות מיוחדותהנ .12
 
 

 __________________________:חתימת הלקוח . הלקוח סירב למסור חלק מהמידע לעיל .13
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________:     חתימת הלקוח________________:תאריך
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

                           Sneh st. Herzelya 46382 1  09-9566455                           ℡  48382הרצליה  , 1סנה 
e-mail:info@argos-investments.biz 

www.argos-investments.biz 
 

 

 

 

 

 

 

 פירוט עמלות: בנספח

 

 :ידי מנהל התיקים-ירה של ניירות הערך אשר מוסכם כי אשלם בגין ניהול תיקי ההשקעות עללהלן פירוט עמלות הקניה והמכ

 

 .המבצע    יגבה  הבנק בכל מקרה לא פחות מאשר,  אביב-ח בבורסה בתל "מסך הפעולה בכל קנייה ומכירה של מניות ואג      ___

 

 . הבנק המבצעובכל מקרה לא פחות מאשר יגבה,  זריםח בשווקים"מסך הפעולה בכל קנייה ומכירה של מניות ואג      ___

 

 .המבצעובכל מקרה לא פחות מאשר יגבה הבנק ) מלווה קצר מועד(מ "של מקמסך הפעולה בכל קנייה ומכירה     0.1%

 

 .ריבית ובכל מקרה לא פחות מאשר יגבה הבנק המבצע/ דיבידנד / מימוש / המרה / עמלת פדיון        ___

 

 

 

 

 . ומראש  בשיעורי העמלות המפורטות לעיל יעשה בהסכמתי בכתבכל שינוי

 

 
 
 
 
 
 
 

            
 חתימת הלקוח              מ"ארגוס השקעות ופיננסים בע.         א
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 טופס הצהרה על נהנה*  'נספח ג
 
 

 
 : מצהיר בזאת כי_______________________בעל מספר זהות ______________________   , אני 

 

 ל אני פועל בעבור עצמי בלבד"בחשבון הנ •

 

 :הם/ים שהוא/אני פועל בעבור אחר •

 
           תאריך לידה  מספר זהות                       שם

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ים לעיל היא/ים המצוין/הזיקה ביני לבין אחר

...................................................................................................................... 
 

 
 .אני מתחייב להודיע למנהל תיקים על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל

 
 
 

______________________     _____________________ 
     חתימה           תאריך 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 .שות החוק לאיסור הלבנת הוןלפי דרי* 
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