
  תקנון תחרות משקיעים

 1. כללי

במסגרתה יפורסמו הזוכים , תפעיל תחרות וירטואלית למשקיעים ,)טלנירי(ניר שוקי הון חברת . 1.1
  ").התחרות: "להלן(הם המשקיעים המוצלחים ביותר בתחרות הוירטואלית , בתחרות

  .ים לנשים ולגברים כאחדתנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מכוונ. 1.2

והיא אינה מיועדת לקטינים מתחת לגיל  ההשתתפות בתחרות מותרת לבעלי כשרות משפטית בלבד. 1.3
18.   

, בהשתתפותו בתחרות. המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, התחרות תבוצע בהתאם ובכפוף לתקנון זה. 1.4
בעלי מניותיה וכל , מנהליה, עובדיה ואת טלנירימאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את 

  .או תביעה בקשר עם התחרות/גורם בקשר עימה מכל טענה ו

, או במקרה של כל מגבלה אחרת לגבי התחרות/או תקלה בשל כוח עליון ו במקרה של תקלה טכנית. 1.5
   .והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי או לסיימה/להשהותה ו, להפסיק את התחרות טלנירירשאית 

, לאחר שנרשמת " תחרותתיק "לפתוח , לאתר כדי להתחיל ולשחק כל שצריך לעשות הוא להירשם. 1.6
  .ולבחור מניות שייצגו את התיק שלך לתחרות

   

  2. איך נרשמים לתחרות?

וכתובת דואר  טלפו, שם מלא להרשם לאתר באמצעותעל כל משתתף , על מנת להשתתף בתחרות. 2.1
  .משתתף למלא פרטים נכוניםבאחריות ה. אלקטרוני

תוכל לפנות אליו  ישמשו להוספת המשתתף לרשימת דיוור וטלנירימובהר בזה כי פרטים אלו  .2.2
בכפוף לחוקי הספאם יוכל המשתמש בכל עת להסיר את עצמו  סוגבהצעות שיווקיות ופרסומים שונים מכל 

  .מרשימת דיוור זו

יירכשו מניות למשתתפים ואין לראות בעליית ערך התיק  לא, התחרות הינה וירטואלית לחלוטין. 2.3
   .כשווה ערך לאחזקת מניות ולא תהיה תשואה בפועל אלא רק בצורה וירטואלית לצורך קביעת המנצח

כאשר המטרה של כל משתתף הינה , מניות באמצעות החשבון הוירטואלי בחורהמשתתף יוכל ל. 2.4
   .באתר התחרות התיק הנבחרבגין  תשואהלהפיק מקסימום 

  .בבורסת תל אביב בלבד, המסחר הווירטואלי יוכל להתבצע בצורה וירטואלית במסגרת התחרות. 2.5

בנוסף אתם יכולים  ,בחירת מניות לתיק התחרות עד לתאריך הנבחר בתחרות הספציפיתניתן לבצע . 2.6
    .לצפות ולהתעדכן בתיקי המניות של משקיעים נוספים

חרות תתבצע לפי תשואת תיק כוללת לזמן התחרות מיום תחילתה ועד סופה כאשר לא תהיה הת. 3
   .התחשבות בתשואות בזמן שהתחרות פעילה

   .תהיה לפי תשואת תיק כוללת בתום התחרותדירוג המשתתפים . 4

 הגבוהה ביותר תזכה את בעל התיק בניצחון בתחרותתשואת התיק . 5

, לבטל, חברת טלנירי רשאית לשנות, בכל תחרות יוכרז הפרס בתחילת תקופת ההרשמה לתחרות.6
   .לפי שיקול דעתה) משרדי טלנירי(ולהעניק את הפרס במועד ובמיקום 

הפרס כאמור . גם תמסור לזוכה הודעה במייל על זכייתוטלנירי , בנוסף לפרסום הזוכה באתר התחרות. 7
  .לזוכה טלניריבמועד בו תודיע עליו , טלנירייימסר לידי הזוכה במשרדי , לעיל 6בסעיף 



קבלת  יום ממועד 30ולא יגיע לקבל את הפרס תוך  במידה והזוכה לא יפעל לשם מימוש זכייתו. 7.1
רשאית לפסול משתתף זה ולהעניק את  טלניריתהא , על כך שיבוא לקבל את הפרס טלניריהודעה מ

   .הפרס למשתתף אחר

באמצעות הצגת תעודת  טלניריכפופה לאימות זהותו של הזכאי על ידי , כל זכייה במסגרת התחרות. 7.2
   .י המשתתף"זהות ע

תוצאות ונתוני התחרות לצורך , תוכל להשתמש בתכני טלניריידוע למשתתפים בתחרות כי מוסכם ו. 8
  .לרבות שימוש מסחרי ושיווקי, טלניריולכל שימוש בו תחפוץ  טלניריולשם אתר 

   .לפי שיקול דעתה, תוכל לספק פרשנות לתחרות טלנירי. 8.1

  .ה ובכל אופן אשר תבחרעתלפי שיקול ד, תוכל לבצע קידום שיווק לתחרות טלנירי. 8.2

מצהיר בזה באופן בלתי חוזר כי הוא קרא והבין את כל הוראות , המשתתף שבוחר להשתתף בתחרות. 9
לרבות את היותה של התחרות העוסקת בכספים  התקנון וכי הוא מסכים לכל הנאמר בו ומבין את תנאיו

או תביעה בקשר לתחרות /או דרישה ו/מכל טענה ו, או מי מטעמה/ו טלניריוכי הוא פוטר את , וירטואליים
או לתקלות כלשהן בקשר לתחרות ומוותר על כל טענה /או לתקנון ו/או לכל שלב משלבי התחרות ו/ו

   .הקשורה באלה

אשר בלעדיהם לא יהיה ניתן ליטול חלק , שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאים נוספים טלנירי. 9.1
   .תעדכן את תקנון התחרות מעל לעת טלנירי. תתפים לא תהא כל טענה בקשר עם כךולמש  בתחרות

או /ו, ברשת התקשורת, לרבות אך לא רק, מכל סוג שהוא, לא תישא בכל אחריות לתקלה טלנירי. 9.2
או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל /ברשת המחשבים שיש בה כדי להשפיע במישרין ו

   .אופן שהוא

לבצע , לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות טלנירי, על אף האמור בתקנון זה לעיל. 9.3
או להוסיף עליו או /או לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/לקצר את תקופת התחרות ו: את הפעולות הבאות

    .או לבטל את התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה/לגרוע ממנו ו

ולבתי משפט  יחולו דיני מדינת ישראל, על השימוש באתר התחרות וכל הנובע מהשתתפות בתחרות. 10
  .במחוז תל אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם

  
  .שיווק השקעותיעוץ או , ההשתתפות בתחרות אסורה לבעלי רישיון מרשות ניירות ערך לניהול. 11

 


