מחשבון פיננסי (להלן "מחשבון")
הגבלת אחריות
.1

למען הסר כל ספק המשתמש יהא אחראי בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא ו/או מי מטעמו
עושה ו/או יעשה במחשבון ,ואין ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי
כלפי החברה.

.2

אין בתוצאת המחשבון כדי חוות דעת של החברה לגביי שווי הניירות ואין להשתמש
במחשבון לצרכים חיצוניים ,לרבות ,אך מבלי לגרוע ,ביצוע שערוך על פי תקנות משרד
האוצר לחישוב שווי נכסים ,שימוש בנתונים המתקבלים במסגרת הדוחות הכספיים של
המשתמש וכיו"ב.

.3

המזמין אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במחשבון הפיננסי.
החברה מצהירה כי אין בשירותי המחשבון הפיננסי כדי לענות לצרכיו של המשתמש ו/או
כי המידע המתקבל ממנו הינו מתאים למטרה כלשהי ממטרותיו.

.4

המידע המתקבל מהשימוש במחשבון אינו מהווה משום חוות דעת ,המלצה ,הצעה
לרכישה ,אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם או נכסים אחרים.

.5

למען הסר כל ספק ,המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה
ו/או יעשה במחשבון (ככל שינתן אישורה המוקדם של החברה לכך) ,ואין ולא תהיה לו כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה.

.6

המשתמש ישא בכל האחריות בעניין כל החלטה שתתבצע על ידו ,ביחס לשימוש
במחשבון.

.7

המשתמש מסכים ומצהיר ,כי כל החלטה שקיבל ו/או יקבל בהסתמך על המחשבון הינה
על אחריותו האישית בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בעניין זה
כלפי החברה ו/או כלפי הדירקטורים המכהנים בה ו/או כלפי נושאי המשרה בה ו/או
כלפי עובדיה ו/או סוכניה ,אשר לא יהיו אחראים לאבדן רווחים או לכל נזק שהוא,
לרבות נזק מיוחד ו/או נזק עקיף ו/או נזק נסיבתי אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה ו/או
בקשר למחשבון.

.8

החברה לא תשא באחריות כלפיו במקרה של אובדן או נזק ,חלקי או מלא ,ישיר או עקיף,
לרבות אובדן רווח ,שייגרמו כתוצאה משימוש במחשבון.

.9

חובת המשתמש המסתמך על מידע המוצג במחשבון לוודא את מהימנות המידע,
התוצאה המתקבלת ,והתאמת המידע והתוצאה ,בהתאמה ,לצרכיו מול מקורות מידע
נוספים ומהימנים .החברה לא תשא בכל אחריות לכל טענה ,תביעה ,עלות ,הפסד או נזק
מכל סוג שהוא שעל פי טענת המשתמש נגרמו לו עקב שימוש במחשבון.

.10

המשתמש מאשר ומסכים ,כי הסתמכות כלשהי על מידע מהמחשבון היא על אחריותו
ובסיכונו הבלעדיים של המשתמש .החברה אינה נותנת אחריות ,בין מפורשת ובין
מכללא ,כי תמחור או מידע אחר כלשהו המסופק באמצעות המחשבון הינו נכון או
משקף את תנאי השוק הנוכחיים.

.11

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו /או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ,
עקיף  ,דמי נזיקין עונשיים ,נזק מקרי ,מיוחד או תוצאתי  ,ו /או כל נזק אחר מכל סוג
ומין ,לרבות  ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,דמי נזיקין בגין אבדן השימוש,
אבדן ה נתונים או אבדן הרווחים  ,הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש
במחשבון  ,בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במחשבון או באי אספקה של
המחשבון  ,או בכל מידע  ,תוכנה ,מוצר  ,שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות
המחשבון  ,ו /או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במחשבון  ,בין בהתבסס על
הסכם ובין בנזיקין ,בין באחריות מוחלטת  ,ו /או כל עילה אחרת  ,אפילו אם נודע
לחברה או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור .המשתמש ישפה את
החברה  ,בתוך  14ימים ממועד קבלת דרישה לעשות כן בגין כל נזק ו /או הפסד ו /או
הוצאה ( לרבות הוצאות משפטיות ) ישירים אשר נגרמו לה כתוצאה מתביעת צד
שלישי בגין שימוש שעשה באמצעות המשתמש ו /או באמצעות שימוש ו /או
הסתמכות על נתונים שהתקבלו מהמשתמש  ,לרבות בגין נזקים ו /או הפסדים ו /או
הוצאות ישירים שנגרמו בעקבות הפרת הוראה מהוראות מסמך זה ו/או פעולה
בניגוד להוראות אחרות שה ועברו למ שתמש מדי פעם בפעם .

.12

מוסכם בזה כי כל נתוני שערי הריבית ,הפטנטים  ,המדגמים  ,השמות או הסימנים
המסחריים  ,זכויות היוצרים וכן רעיונות  ,המצאות  ,פי תוחים  ,שכלולים או
שיפורים  ,מאגר המידע ו/או כל ז כות קני ין רוחני אחרת כלשהי  ,הקשורים במחשבון
הפיננסי ובכל שירותי המידע  ,לרבות המידע  ,בין רשומים ובין שאינם רשומים ובין
שניתן ובין שלא ניתן לרושמם ,אשר נעשו ,הומצאו או יושמו על ידי החברה בעצמה ו/או
ביחד עם אחרים ,וזאת בין שנעשו ,הומצאו או יושמו בתקופת זו , ,הינם ויהיו קניינה
ורכושה הבלעדי של החברה ,והשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו והכל בכפוף לזכות
השימוש במחשבון הפיננסי שמוענקת לו על פי מסמך זה.

.13

אין להעביר ו/או להשאיל ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להפיץ לצד ג' ,בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,את זכות השימוש במחשבון ובמידע שמתקבל באמצעותו בשום דרך
שהיא .לחברה ו/או למי מטעמה שמורות כל הזכויות בתכני האתר ,לרבות במחשבון
הפיננסי.

.14

החברה רשאית להסיר את המחשבון מהאתר מעת לעת ללא הגבלת זמן וללא הודעה
מראש.

