
 

 תנאי שימוש

 יקר, משתמש

באתר תנאי שימוש אלו מסדירים את התנאים, ההוראות וההגבלות החלים על הגישה, הגלישה והשימוש 
השוק ומנוהל על ידי ובשירותים המוצעים במסגרתו השייך    "(האתר")  www.Valoo.co.ilשבכתובת:    אתר

והם מהווים הסכם מחייב בין  ,"Valoo "(Valoo)הידועה בשמה המסחרי , 516114253ח.פ.  השלנו בע"מ
   . Valoo -ל האתרמשתמשי 

ללא כל הגבלה ולמדיניות הפרטית,  מצידך לתנאי השימוש הגלישה והשימוש שלך באתר מהווים הסכמה
אינך מסכים אם בעיון רב.  תנאי השימוש המפורטים להלן אתה מתבקש לקרוא את כל ,לכן או הסתייגות.

בכל מקרה של להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי וללא תנאי. הנך מתבקש אלו מתנאי השימוש, -לאי
 .Info@valoo.co.il "לדואב בהירות בקשר עם האמור במסמך זה, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת-אי

ממליצים   ואנו,  Valooכי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של    יובהר
, ופעולות  האתר באמצעות בכללביצוע כל פעולה  טרםלך לעיין ולבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, 

 הסכמה משמעו, הפרטיות במדיניות השינויים אף על, באתר השימוש המשךמכירה ו/או רכישה בפרט. 
 .אלו לשינויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, שונים תאגידים של ערך ניירות של רכישהאו /ו קנייה לרבות, במסגרתה המתבצעת והפעילות אתרה
 .הרשות)"הרשות"(, ופעילות זו אינה נבדקה ואושרה על ידי  ערך ניירות רשות ידי על מפוקחת אינה

Valoo  בעניין הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן  הרשותמפנה את משתמשי האתר לפרסום
 האינטרנט הבאה:מפקוחות, בכתובת 

http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%

20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/

175/2014/Pages/ISA-publishes-a-public-warning-about-the-risks-involved-in-

investments-that-are-not-monitored.aspx 
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 ותנאים כלליים פרשנותמבוא,  1

 . אלו להלן המפורטים בתנאי שימוש כפופים לתנאים אתרבשימוש וה גישהה ,הגלישה 1.1

על כל תנאי השימוש חלים  .  נוספים לתנאים  וכפוף בהרשמה  מותנה  להיות עשוי  האתר  בחלקים  שימוש 1.2
 .אחר טכנולוגי בין באמצעות מחשב ובין באמצעות אמצעי ,אתרפעולה בושימוש  ,צפייה

 מסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד; השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד. 1.3

 הגדרות 1.4

 למונחים הבאים בתנאי השימוש תהיה המשמעות שלצידם:

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -"ערך ניירות חוק"

 להלן.  2.1כהגדרתו בסעיף  -"מוכר"

 (, לרבות תאגיד.on-lineבאמצעות תקשורת מקוונת ) אתר( לaccess) הניגשכל אדם  -"משתמש"

 ., כפי שיהיה מעת לעתבאתרמשתמש אשר השלים את הליך ההרשמה  -"רשום משתמש"

 לחוק ניירות ערך.  1כהגדרתם בסעיף  -"ערך ניירות"

 התקשרות בין קונה למוכר לקניית ניירות ערך של תאגיד.  -"עסקה"

 להלן. 2.1כהגדרתו בסעיף  -"קונה"

לרבות  ,באתר המוכרים ידי על נמכריםנפרדת אשר ניירות הערך שלה  משפטיתאישיות  -"תאגיד"
 חברה, שותפות ואגודה שיתופית. 

 אתרה פעילות תיאור 2

2.1  Valooפוטנציאליים אשר מעוניינים לרכוש ניירות ערך של  קוניםבין אתר המאפשר מפגש  מפעילה
 את  למכור  ומעוניינים  כאמור  ערך  בניירות  המחזיקים  פוטנציאליים  מוכרים  לבין  "(הקונים)"  תאגידים

, ומספקת שירותים נלווים בקשר עם עסקאות מכירה ו/או קנייה "(מוכרים)"  מהן  חלק  או  החזקותיהם
 .ומוכריםכאמור בין קונים 

, ערך  בניירות  מסחר  לניהולצדדית -רב  כמערכת  לשמש  מתיימרת  ואינה  מהווה  אינה  אתרה,  כי  יודגש
הרכישה והקנייה של ניירות הערך   עסקאותערך.    ניירות  של  מכירה  ופקודות  קנייה  פקודות  המפגישה

רכישה לא תאפשר קנייה ו/או    אתר, והאתרנעשות, באופן חלקי או מלא, מחוץ ל  והמוכריםבין הקונים  
 אוטומטית של ניירות הערך.

התאגיד שניירות הערך שלו ניתנים לרכישה ו/או  אודותשונים  פרטים להופיע עשויים, אתרה במסגרת 2.2
התאגיד עצמו   ויבוססו ו/או יועתקו מפרסומים של  Valooיפורסמו על ידי  , אשר  אתרקנייה באמצעות ה

אינה בודקת כי פרטים אלו נכונים,  Valoo. פומביים שונים, לרבות פרסומים צדדים שלישיים שלו/או 
 בלבד.  המשתמש של המלאה ומלאים ומדויקים, וההסתמכות על פרטים אלו הינה באחריות

, בין הקונים אתר, מחוץ לןאו בחלק ןבמלוא, תונעש ערך ניירות של קנייהלמכירה ו/או  עסקאות 2.3
 ו/או נציגיהם.  לעסקה הצדדים ידי על ישיר באופן שייקבעו ותנאים הוראות פי על, למוכרים

"הצעה  מהווה אינו אתרבהערך המוצעים למכירה  ניירותתאגיד ו/או לל ביחס אתרב המופיע המידע 2.4
( לחוק 4)א()15, על פי סעיף בלבד כללי פרסום אלא, ערך ניירות בחוק זה מונח כמשמעות", לציבור

 הערך  תמידע כלשהו הנוגע לניירו  אתרבפומבי    באופן  לפרסם  רשאים  אינם  אתרה  משתמשי  ניירות ערך.
, וכל נתון כספי אחר התאגיד של המניות הון מתוך שיעור, שווי, ריבית, תשואה, מחיר לרבות, עצמם

 "(.הצעה נתוני)"

 נתוני אם בין, עוקבים חודשים 12 של תקופה במהלך היותר לכל ניצעים 35 -ל ייחשפו ההצעה נתוני 2.5
 לצדדים אם ובין אתרה למשתמשי אם בין, לה מחוצה אם ובין אתרה באמצעות יימסרו ההצעה

 35. ניצעים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, לא ייכללו במניין כלשהם אחרים שלישיים
 הניצעים לעיל. 

, הצעה לרכישת ניירות הערך אתר, באמצעות הלמוכרים להגיש רשאי יהיה מהקונים אחד כל 2.6
המעוניינים בכך. בכל   למוכרים  Valooידי   על"(. הצעת הרכש תימסר הרכש  הצעת)"  המוחזקים על ידו
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הצעות   35  -בודד, שאינו נמנה על התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, מעל ל  למוכרמקרה, לא יימסרו 
 .חודשים עוקבים ממועד קבלת הצעת הרכש הראשונה 12במהלך תקופה של  רכש

2.7 Valoo  כספים . תשלום ההעסקה מסמכי  הכנתבכל הקשור ל  ולמוכרלקונה   ולסייע לייעץרשאית   תהיה
 כספיםויועסק ישירות על ידי הצדדים.  ימונהבעד ניירות הערך הנמכרים, ייעשה באמצעות נאמן אשר 

, והכול בהתאם לקונה הנמכרים הערך ניירות העברת עם בבד בד למוכראלו, יועברו על ידי הנאמן 
 .Valooאלו לבין  ובין, המוכר לביןובכפוף למסמכים והסכמים סופיים שיחתמו בין הקונה 

2.8 Valoo  ייקבע ותנאיה העמלה  סכום .ו/או מי מהם מהצדדים לעמלה אתרשירותי ה בגיןתהיה זכאית
 ו/או הקונה.  המוכרלבין  Valooבמסמכים ו/או הסכמים פרטניים בין 

 אתראינה צד לעסקה זו, אלא רק מספקת את ה Valoo; המוכרמתבצעות בין הקונה לבין  העסקאות 2.9
 לביצועה.

, לרבות בדבר קריאה, הבנה אתרבו/או אישור אלקטרוניים של המשתמש באופן המתבקש  ציון 2.10
במסגרתן,   ערך  ניירות שלאו מכירה  /ו, ובכלל זה לרכישה  בעסקאות  להתקשרותוהסכמה לתכנים ו/או  

בעלת תוקף משפטי מחייב כהסכמה, אישור וחתימה לכל דבר ועניין ותחייב ותזכה את המשתמש תהיה  
 ללא צורך בחתימה ידנית או אחרת של המשתמש.

 בהשקעות ייעוץ 3

3.1 Valoo  אינה מספקת ייעוץ כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ בהשקעות, בשיווק השקעות
, והיא אינה בעלת רישיון לייעוץ בהשקעות, לשיווק השקעות או 1995-ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

 לניהול תיקי השקעות.  

3.2 Valoo  או מכירה   רכישה  לגבימי מטעמה אינה מעניקה ייעוץ ו/או המלצה, באופן מפורש או משתמע,    או
אינה מספקת דירוג לניירות הערך המוצעים במסגרת  והיאשל עסקאות,  כדאיותןשל ניירות ערך, 

, המשתמש של המוחלט דעתו שיקול לפי נעשה באתר הניתנים בשירותים שימוש או פעולה כל. אתרב
 .בלבד ותוובאחרי

המופיע באתר, הינו לידיעה בלבד ואין לראות בו כל ייעוץ ו/או המלצה לגבי ההתקשרות עם  התוכן 3.3
Valoo  התוכן אינו מהווה של עסקה כאמור  כדאיותה  או,  ערך  ניירות  של  רכישהאו  /ו  מכירהאו לגבי  /ו .

תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ עסקי, ייעוץ חשבונאי, משפטי, מיסויי או כל ייעוץ אחר הנדרש בהתאם 
בקבלת החלטת השקעה, על המשתמשים להסתמך בלבדית על  לנסיבות הפרטניות של כל משתמש.

 בהתקשרותוכים בדיקה שהתבצעה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם, לרבות יתרונות וסיכונים הכר
 .מסוימת בעסקה

, למהימנותם, או כאמור בפרסום, כאישור לפרטים המובאים אתרב כלשהולראות בפרסום  אין 3.4
 שלמותם. 

  לאתר רישום 4

רישום. על מנת להירשם לאתר, על המשתמש לפתוח   עשויים לדרושמן השירותים והתכנים באתר    חלק 4.1
חשבון משתמש בעל קוד כניסה אישי, באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים. בעת יצירת החשבון, 

 הפרטים את לבחון הזכות את לעצמה שומרת Valooהמשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים. 
 הבלעדי האחראי הינו המשתמש. ושלמותם תםנכונו את לבסס נועדו אשר באמצעים ולנקוט שנמסרו
 כל שינוי מהותי בפרטיו.  על Valoo -ל ולדווח, שינוי בהם שיחול ככל, פרטיו לעדכון

הינו האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונו ועליו לשמור על הסיסמא באופן  המשתמש 4.2
מיד על כל הפרת ביטחון  Valoo -למאובטח ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לכך. המשתמש יודיע 

או על כל כניסה לא מורשית לחשבונו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או  אתרב
 למשתמשים אחרים באתר עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבונו.  ו/או Valoo -ל

4.3 Valoo לרבות למנוע ממשתמש אתרל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה של משתמש רשאית ,
, להשעות או למחוק חשבון של משתמש רשום אתרלמשתמש  רשוםל, לסרב אתרה בשירותי להשתמש

 להלן: קיים, בקרות אחד מן המקרים המפורטים 

הסכם ו/או מסמך אחר בינו  כלהפרטיות ו/או  מדיניותהפר תנאי מתנאי השימוש ו/או  המשתמש (א)
 ;Valooלבין 
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 לגבי או לגביו באתר שגוי מידע העברתאו /ו הזנת באמצעות לרבות, Valooמעל באמון  המשתמש (ב)
 ;שלישי צד כל

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מניעת הגישה, סירוב הרישום, תסבור Valooמקרה אחר לפיו  כל (ג)
 Valooהשעיה או מחיקה של חשבון משתמש רשום קיים, דרושה לשם השמירה על אינטרסים של 

 .אחרים משתמשים שלאו /ו

סירבה לרושמו לאתר,   Valoo  -שמצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה    המשתמש 4.4
הושעה או נמחק על ידה, בהתאם לאמור לעיל, וכי הוא מוותר בזאת על ולא יבוא בטענה   ו/או שחשבונו

 .כך בשל פיצוי או תרופה לכל זכאי יהיה ולא  ,Valoo או דרישה כלפי

 באתר תכנים ומסירת פרסום שיתוף 5

 , שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. Valooלעניין זה את מדיניות הפרטיות של  ראה

 באתר והשירותים התכנים זמינות 6

Valoo לכך שתפקוד האתר ישרת את משתמשי האתר בצורה מיטבית ותנקוט באמצעים  שואפת
שהתכנים המופיעים באתר, או השימוש  אינה מתחייבת Valooסבירים על מנת לגרום לכך. עם זאת, 

בו, לא יופרעו, יתאפשר כסדרו באופן רציף, בטוח וללא תקלות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי 
  ים מזיקים.מורשית על ידי גורמ

 קניין זכויות 7

לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג  אתרבתוכן או שירות הניתן  אף 7.1
שהוא, לא במפורש או במשתמע, ואף לא בהשלכה, מכללא, על ידי מנע או השתק, או בכל דרך אחרת 

 Valooוג שהוא. כל התכנים שתפרסם  שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל ס
 הקשורות  הרוחני  הקניין  זכויות  וכל,  וסרטונים  תמונות,  נתונים,  טקסטים  לרבות,  באתר  מטעמה  מי  או

(, עיצוב האתר, הינם רכושה logos)  המסחר  סמלי,  המסחר  סימני,  פטנטים,  יוצרים  זכויות  לרבות,  בהם
, או היא בעלת זכויות השימוש בהם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, Valooשל 

זכויות כל  או Valooלהעביר, או להשתמש בתכנים המופיעים באתר בכל אופן אחר המפר את זכויות 
השימוש או אם  בתנאי Valooגורם אחר בהם, למעט אם פעולה כאמור הותרה באופן מפורש על ידי 

 הסכמתה בכתב לכך.  את Valooנתנה 

 -ל בזאת מקנה והוא הכלל נחלת יהיו, באתר ימסור או יפרסם, שישתף שתכנים לכך מודע המשתמש 7.2
Valoo לשווק, להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג, בזמן מוגבלת שאינה זכות באתר המשתמשים ולשאר ,

, כל דעתם שיקול לפי אחר שימוש כל כאמור ובמידע בתכנים ולעשות הציבור לרשות להעמיד, לשדר
 .מדיה ולצורך קידומו של האתר

 Valooבאמצעות אישור תנאי שימוש אלו, המשתמש מכיר בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של   7.3
או כל  ו/או של צדדים שלישיים הקיימות בחומר המוגן ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע

או סילוף במידע או בכל חלק  בדין ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוישימוש בניגוד לאמור 
 הימנו.

  ערך ניירות ברכישתסיכון  גורמי 8

 לסוג, תראחת לאחרת, בהתאם בין הי עסקהערך משתנים, בין  ניירות ברכישתהכרוכים  הסיכונים 8.1
. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר נרכשים שלו הערך שניירות התאגיד של וומורכבות פעילותו ואופי

 מטבע הדברים אינם מוצגים להלן. 

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה  8.2
גבוהה של סיכון. חברות בשלבים מוקדמים מאופיינות כחברות עם היסטורית פעילות מצומצמת, ואי 

 להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.  הקונהל ודאות לגבי התפתחותן. ע

 :אלו את היתר בין כוללים, אתרב ערך ניירות ברכישתהכרוכים  הסיכונים 8.3

ניירות הערך  מחזיקייחד עם יתר  הקונהו, פירוקאו /ו פרעון לחדלות גיעי התאגידכי  אפשרות (א)
 .ויאבד את מלוא כספי השקעת התאגיד של



 
 
 

- 6 - 

אינם רשומים למסחר  אתרב המוצעים הערך ניירותמ ניכר חלקו הואיל ציבורי שוק היעדר (ב)
לא יצליח  שהקונהבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת, ולכן יתכן 

 למכור את ניירות הערך המוצעים. 

עשוי להידלל כתוצאה מהקצאות עתידיות   התאגיד של  המניות בהוןהקונה    של  אחזקות  שיעור (ג)
 .התאגיד מניותל ש

במסגרת  לקונה שמוצגים ככל, והמצגים המידע כי ודאות כל ואין, לעסקה צד אינו התאגיד (ד)
 העסקה על אודות התאגיד הינם נכונים, מעודכנים ומלאים.

 ממליצה  Valooהסיכונים הכרוכים בהשקעות בניירות ערך בכלל, ובחברות בתחילת דרכן בפרט,    לאור 8.4
 למשתמשים לבצע פיזור השקעות, ולהשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם. 

  המשתמש הצהרות 9

 :כדלקמן באתר המשתמשים ושאר Valooמצהיר בזאת כלפי  המשתמש 9.1

 של מכירה או רכישהבקשר עם  אתרבוכל משתמש אחר  Valooכל התקשרות בינו לבין  כי (א)
ערך מוצעים במסגרתה, נובעת מהחלטתו הרצונית והבלעדית, לאחר שהפעיל שיקול  ניירות

 . הב בהתקשרותוההשלכות הכרוכות  העסקהדעת ובחן את 

 ורכישת  התקשרותטה בדבר  עמדו לרשותו כל הכלים והמידע הנחוצים לו על מנת לקבל החל  כי (ב)
ניירות הערך במסגרתה, וכי מידע זה נבדק ונבחן על ידו בקפידה  או מכירת )לפי העניין(

 ולשביעות רצונו. 

ניירות ערך של  ברכישת הכרוכיםהוא בעל יכולת להעריך ולאמוד את המגבלות והסיכונים  כי (ג)
 מלוא של אובדן לספוג לתיכו בעל והינו שיספוג לאפשרות מודע הוא וכישונים  תאגידים
 .שישקיע הכספים

 .שישקיע הכספים מלוא של באובדן לעמוד וניסיון ידע, אמצעים בעל הינו כי (ד)

, אינם בניגוד לכל דין או הסכם שהוא צד ידו עלהערך  ניירותמכירת )לפי העניין(  או רכישת כי (ה)
 לו, ואינם מהווים הפרה של התחייבות כלשהי שלו כלפי צדדים שלישיים כלשהם. 

 רכישתידוע לו שלא יהיה רשאי להמחות לאחרים את זכותו לרכוש את ניירות הערך, וכי  כי (ו)
 נעשית עבורו בלבד, ולא עבור אחרים. ידו על הערך ניירות

אינה מחווה דעה, במפורש או במשתמע, בדבר טיבם של ניירות הערך ו/או   Valoo  -שידוע לו    כי (ז)
 .התאגידיםו/או בדבר סיכויי ההצלחה של  רכישתםכדאיות 

 באתר המשתמש של כלליות התחייבויות 10

 , כדלקמן: Valooמתחייב בזאת כלפי  המשתמש 10.1

שימוש אשר עלול לפגוע   יעשה שימוש כלשהו באתר ובשירותים הניתנים בו בניגוד לדין, או  שלא (א)
 או בצדדים שלישיים.  Valoo -ב

של שאר המשתמשים, ובתחומים  או Valooייגש ו/או יחבל במערכות המחשב של  שלא (ב)
 הדורשים הרשאת מנהל באתר או שאינם זמינים לגלישה ישירה של המשתמש בהם. 

יפעיל או ישתמש במערכת אוטומטית, לרבות, אך לא רק, "רובוטים", "עכבישים", ו/או  שלא (ג)
"קוראים לא מקוונים", הנכנסים לאתר באופן השולח הודעות בקשה נוספות לשרתים בפרק 

נתון הקטן מפרק הזמן האפשרי בו אדם יכול לשלוח את אותה כמות ההודעות על ידי  זמן
 שימוש בדפדפן סטנדרטי. 

 "ל.דוא וכתובות חשבונות שמות לרבות, לזיהוי וניתן אישי מידע כל מהאתר יאסוף שלא (ד)

שלא ישתמש במערכות התקשורת וההפצה המסופקות באתר עבור כל מטרה מסחרית   (ה)
 .שידולית

 .בלבד האישי לשימושו אלא, באתר הניתנים ובשירותים בתוכן שתמשי שלא (ו)
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ישתמש בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט, ללא הסכמת  שלא (ז)
Valoo ומראש.  בכתב 

ינסה לפענח, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה, שירותים או תכנים המשמשים וניתנים  שלא (ח)
 באתר. 

( לצורך שיתוף, 1יקשר לאתר ו/או ישתמש באתר ו/או בתוכן ובשירותים הניתנים בו, ) שלא (ט)
( 2הורדה, הפצה, פרסום או שידור של מידע אחר באופן המפר זכויות כלשהן של צד שלישי; )

ור לפרסום או לשימוש, בשל היותו מאיים, פוגע, מעליב, משמיץ או בלתי ראוי; מידע אחר האס
 או  Valoo( מידע אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת אשר עלולה לחבל במערכות המחשב של  3)

 צדדים שלישיים. 

ימכור, יחכיר, ישאיל, או יעביר בכל דרך אחרת, בין אם בתמורה ובין אם לאו, את האתר,   שלא (י)
 התוכן או השירותים הניתנים בו, לצדדים שלישיים. 

 יתחזה או יציג מצג שווא באתר או למשתמשים בו.  שלא (יא)

 וחסויות  פרסומות 11

שירותי צד שלישי, בחסות "(, למוצרי או פרסומותהאתר עשוי לכלול פרסומות או חסויות )להלן: "
שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף והרגלי הגלישה של המשתמש. ידוע למשתמש כי 

 -להמפרסמים ונותני החסות בלבד אחראים לפרסומות ולתכניהן ולעמידתן בהוראות כל דין, וכי 
Valoo .אין השפעה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או תוכנן 

 (Linksשורים אלקטרוניים )קי 12

. קישורים אלו נועדו Valooידי -באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על 12.1
אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות  Valoo -לנוחות המשתמשים בלבד ול

אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו  Valooכלשהי לתכנים המופיעים בהם. 
שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל  Valooמכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. 

 כל עת.קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים ב

או בתוכנם של אתרים  Valooאין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של  12.2
או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל  Valooאלו או על כל קשר אחר בין 

או מעודדים   אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין
פעילות המנוגדת לדין )כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים 

 המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכו'(.

אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך  12.3
( כך שניתן יהיה AS ISמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא )אחרת, אלא אם הקישור הע

לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר 
לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר )לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר 

 ובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים(.במישרין לתמונה או לק

 

 ושיפוי אחריות 13

13.1 Valoo  אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ולצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר
)לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו( או מחוסר האפשרות להשתמש 

רים באתר. הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, הם באחריות באתר או באתרים שקיימים אליהם קישו
בקשר  Valooהמשתמשים בלבד. המשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה, תביעה או טענה כלפי 

 עם השימוש באתר.

מסכים ומאשר, כי  (. המשתמשas-isהמידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם ) 13.2
Valoo  נציגיה, עובדיה, מנהליה, הדירקטורים המכהנים מטעמה, בעלי מניותיה או כל הפועלים , לרבות

בקשר  מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו
 עליו. עם השימוש שהמשתמש עשה במידע, בין במישרין בין בעקיפין, או להסתמכות המשתמש
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חבות בגין כל  אינה נושאת בכל אחריות או Valooשה על אחריות המשתמש בלבד. השימוש באתר נע 13.3
לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב   Valooשיבוש, טעות או השמטה באתר.  

אינה אחראית לכל נזק,  Valooגישה או אי גישה לאתר, בין לפי עילה חוזית ובין לפי עילה נזיקית. 
אחר של  "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש לרבות בשל

 מהאתר. המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע

13.4 Valoo  ומי מטעמה אינם אחראים לכשל, תקלה או פגם בפעולת האתר או כשל כאמור בצפייה או
אינה מתחייבת כי האתר יהא  Valooבשימוש באתר או בשירותי רשת האינטרנט, התקשורת וכיו"ב. 

האתר לא יופרעו ויתנהלו בלא הפסקות או בלא טעויות, קלקולים,  זמין בכל עת וכי פעולת או שלמות
לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית  Valooכשלים כלשהם.  תקלות או

בטיב, אופי והיקף המידע )לרבות דרך העברתו(, לאובדן, הפסד או נזק ישיר,  התאמות למשתמש-לאי
או אחר, שייגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור או בקשר עם  עקיף תוצאתי

 ים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.שירות הפסקת

לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין, המשתמש מסכים בזאת כי האחריות המרבית של  מבלי 13.5
Valoo כלפיו לא תעלה על התשלום אשר שילם ל- Valoo  .בעבור השירותים שהעניקה לו 

 ניירות שלאו /ו התאגיד לשלמען הסר ספק, האחריות לבדיקת מצבה הפיננסי, העסקי ו/או המשפטי  13.6
אשר עשוי להשפיע על  העסקהאו כל מידע אחר בקשר עם  המוכרכמו גם מצב אחזקותיו של  ,הערך

 בלבד.  הקונה, חלה על הערך ניירות רכישת את לבצע הקונההחלטת 

13.7 Valoo במקרה של חדירה שלא  ידי משתמש לאתר-לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על
 . Valoo שלכדין למערכות המחשב של האתר או 

, נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה Valooמתחייב להגן, לשפות, לפצות ולפטור את  המשתמש 13.8
וכל צד קשור אחר, בגין כל תביעה, טענה, נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד, אשר ייגרם למי מן הגורמים 

או הפרת הוראות הדין, זאת מיד עם קבלת דרישה  א כדין של המשתמש באתרהנ"ל, עקב שימוש של
 .  Valooבכתב של 

 ומיסים עמלות, תשלומים 14

 -לבתשלום  כהכרו ,אתרה באמצעות ערך ניירות רכישת או מכירתבאתר אינו כרוך בתשלום.  השימוש 14.1
Valoo  משתמשכפי שיקבע בהסכמים בינה לבין כל . 

"ב וכיו דיווחים, מיצגיםהעסקה,  מסמכילשאת גם בתשלומים נוספים לצורך הכנת  עשוי המשתמש 14.2
 . בקשר עם העסקה

הינו האחראי הבלעדי לתשלום ודיווח על כל התשלומים, העמלות והמיסים הרלוונטיים  המשתמש 14.3
 הקשורים בשימושו באתר, ובכלל זה, עמלות צדדים שלישיים וכל חבות מס על פי הדין החל. 

ולהימנע מתשלום   אתרהבאתר מסכימים בזאת, כי לא יתקשרו בעסקת במטרה לעקוף את    המשתמשים 14.4
זכאית לו על פי הסכמים סופיים ומחייבים שיחתמו עמה.  Valoo -שם אחר העמלה או מכל תשלו

, Valoo -למשתמש שתגיע לידיעתו התקשרות כאמור או ניסיון להתקשרות, יודיע על כך מיד 
העמלה לו היא זכאית על פי תנאי השימוש או  בגובה Valooישפו את  בעסקהוהמשתמשים שהתקשרו 

 על פי כל הסכם מחייב אחר.  

 פרטיות מדיניות 15

במידע האישי והסטטיסטי של המשתמשים, ולהתחייבויות  Valooלמידע באשר לשימוש של 
המשתמשים באתר על פי מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ראו מדיניות 

 .באתר זה Valooהפרטיות של 

 דיוור 16

לאתר, מהווה הסכמה לקבלת דוא"ל לגבי השירותים המוצעים או המסופקים למשתמש, דיוור   הרשמה
ישיר או דבר פרסומת. המשתמש הרשום רשאי בכל עת להסיר עצמו מרשימת הדיוור של האתר 

 .Info@valoo.co.il באמצעות שליחת מייל לכתובת הבאה

 הודעות 17
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ינתנו מראש ובכתב, אלא אם יאמר אחרת במפורש. ההודעות או הדיווחים על פי תנאי השימוש, י כל 17.1
לעניין זה, הודעה או דיווח בכתב, הינם כל דרך של הצגה מתועדת של מילים או ספרות או העתקן, 

 בצורה הנראית לעין.  

כל הודעה ועדכון בקשר עם הפעילות ו/או ההרשמה לאתר יימסרו למשתמש באמצעות כתובת הדוא"ל  17.2
 Valoo. בנוסף,  דרך עמוד צור קשר  Valoo-או נמסרת ל ו תהליך ההרשמהשנמסרה במועד ההרשמה א

ממליצה למשתמשי  Valooבאמצעות חשבונו האישי באתר. משכך, הרשום למסור למשתמש  עשויה
 האתר לעקוב באופן קבוע אחר תיבת הדוא"ל שלהם ותיבת ההודעות בחשבונם האישי באתר. 

 רגולטוריים שינויים 18

של השקעה, רכישה ומכירה של ניירות ערך כפופה לרגולציה קפדנית ומחמירה. שינויים  פעילות 18.1
 ניירות של המכירה או הרכישהברגולציה בתחום, עשויים להשפיע על תנאי השימוש באתר וכדאיות 

 .אתרב ערך

18.2 Valoo לעקוב ולהיוועץ עם יועצים מתאימים טרם התקשרות בכל עסקה  אתרממליצה למשתמשי ה
 .אתרעות הבאמצ

 ויתור 19

לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי השימוש לא תיחשב כוויתור מצידה על אותה  Valooהימנעותה של 
 זכות או הוראה.

 דין וסמכות שיפוט  20

 מדינת דיני הינו, פרשנותם לרבות, בהם הכרוך או מהם הנובע כל ועל אלו שימוש תנאי על החל הדין
 הבלעדית המקומית השיפוט סמכות תהאיפו -אביב תל במחוז המוסמכים המשפט לבתי. בלבד ישראל

 האתר בעניין מחלוקת כלאו /ו אלה שימוש תנאי עם בקשר משפטית שאלהאו /ו סכסוך בכל לדון
שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי  סמכות בעל משפט בית ידי על יוחלט אם. בו והשימוש

אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר השימוש אינה תקפה ו/או 
 ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

 שונות 21

21.1 Valoo הודעה  בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא ,רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מתוקפם של  לכך. יםמוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש

 .אתרהשנחתמו באמצעות  עסקאות

הסעיפים שנשלל  מקום שבו יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי 21.2
ואכיפים, אשר תוכנם תואם  תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים

סעיפי תנאי השימוש יישארו  ה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתרבמידת הקירוב הגדול
 בתוקפם.

21.3 Valoo שתמצא לנכון וללא כל  רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי
 לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. Valooחובה מצד 

או יחסים  כל קשר Valoo  יוצרים בינו לביןהמשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם  21.4
 .אתרהבמסמכי המפורטים  ואשר חורגים מעבר לאל

 


