
האינטרנטלאתרמשפטיתהבהרה

פריוריטי הינו בית השקעות מוביל המעניק מגוון שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוח הפרטי .1
.מ בעל רישיון לניהול תיקים של הרשות לניירות ערך"פריוריטי ניהול נכסים בע. והמוסדי כאחד

ייעוץ , ייעוץ כלכלי, משפטיייעוץ , שיווק השקעות, אין לראות במידע הכלול באתר ייעוץ השקעות.2
או ביצוע /מיסוי תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו וצרכיו לשם רכישה ו

ו כדי להחליףאין להסתמך על המידע הכלול באתר ואין ב. או עסקאות כלשהן/פעולות ו, השקעות
בנתונים ובצרכים לרבות מיועץ אשר ייעוצו מתחשב, שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי

לרבות מידע בעניין , במידע הכלול בו או במידע הזמין באמצעותו, אין באתר. המיוחדים של כל אדם
ואין בהם משום המלצה או פניה לבצע , במפורש או במשתמע, משום הצעה או הזמנה, ניירות ערך

. רות כלשהואו לרכוש מוצר או שי/השקעה כלשהי או לרכוש או למכור ניירות ערך כלשהם ו
זכויות הפטנטים וכל קניין רוחני אחר בקשר , סימני המסחר, לרבות זכויות היוצרים, כל הזכויות.3

צילומים ותמונות הינם בבעלות פריוריטי בית , לרבות העיצוב הגרפי, או התוכן של אתר זה/למידע ו
או /שהוא במידע וולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג , )למעט בהפניות לאתרים אחרים(השקעות 
יש . או הפצה ברבים/הגלישה באתר הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי ו. בתוכן זה

אין . והכל כאמור בדפי האתר גופם, ותחולנה הגבלות נוספות על השימוש בדפי אתר מסוימים
ה אחרת במידע והתוכן המופיעים באתר או הזמינים באמצעותו לכל מטר, לעשות כל שימוש בנתונים
או כל פעולה העלולה /או סילוף ו/ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו, פרט למטרה המותרת לעיל

של פריוריטי בית השקעות כבעל זכות היוצרים ואו זכויותיואו בשמ/ו, לפגוע במידע המופיע באתר
או /ק ושיכפול או אחסון של חל, צילום, פרסום, הפצה, שידור, העתקה. או של כל גורם אחר, בו

אין להציע למכירה . או פרסום אסורה בהחלט/חלקים מהמידע באתר בכל דרך שהיא לצורך הפצה ו
. או לפרסם מוצר או שירות כלשהו באתר זה

המידע הכלול . לרבות מאתרים אחרים, המידע המופיע באתר זה התקבל בחלקו מצדדים שלישיים.4
מתחייב לעדכן את ופריוריטי בית השקעות אינ. ועשוי להשתנות בזמן לזמן, באתר נכון ליום כתיבתו

המידע באתר עלול לא לשקף את המידע וההתפתחויות העדכניים ביותר , בהתאם. המידע מעת לעת
או /או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע על המידע המופיע באתר ו/וייתכנו שינויים מידיים ו

תר עשויים לחול שינויים במידע אשר על המשתמש באתר להניח כי לאחר פרסום מידע בא. לשנותו
. לא יימצאו ביטוי מיידי באתר

. באשר למידע שבאתר, במפורש או במשתמע, כל מצגים שהםןנותפריוריטי בית השקעות אינו.5
ופריוריטי בית השקעות אינ. השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש

. עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא, ושלמות, מבטיח את מידת הדיוק של המידע
יות ראינם אחראים ולא יישאו בכל אחוהונושאי המשרה בונציגי,ועובדי, פריוריטי בית השקעות

נזקים מיוחדים או נשקים , לרבות נזקים עקיפים, מכל סוג שהוא לכל הפסדים או נזקים כלשהם
במישרין או , אשר עלולים להיגרם, ות ועלויות כלשהןאבדן רווחים והכנסות או הוצא, תוצאתיים

וכן , ראתמהשמטת מידע מה, כתוצאה מן השימוש במידע שבאתר או מהסתמכות עליו, בעקיפין
או /או בעריכתו ו/ם או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו וממעשי

כמו כן הגורמים הנזכרים לעיל לא . בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס
יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר או הקשורות 

ומידת התאמתו לכל , אמיתותו, דיוקו, נכונותו, שלמותו, איכותו,טיבו, אתרבכל דרך למידע שב
שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה לולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר , צורך שהוא

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע . או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר
.יקבע המידע בפרסומים הרשמיים, פרסומים רשמייםפיע בהמופיע באתר לבין המידע המו

השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת .6
פריוריטי .או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת/האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו

אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג בול ונושאי המשרה שונציגי, ועובדי,בית השקעות
כלשהו כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ' שהוא לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש או לצד ג



ממשלוח דואר אלקטרוני אשר יישלח למשתמש על פי בקשתו או כתוצאה משימוש בלתי מורשה 
. י של המשתמשבסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שבאתר או במחשב האיש

, יינתן באופן רציף ויהא חסין מפני תקלות, מתחייב כי השימוש באתר לא יופרעופריוריטי אינ.7
פריוריטי בית . אובדן מידע ונגיפי מחשב או תוכנות אחרות העלולות לגרום נזקים, שיבושים, טעויות

ריות מכל סוג שהוא אינם אחראים ולא יישאו בכל אחוונושאי המשרה בונציגי, ועובדי, השקעות
חוסר זמינות של האתר או , שינויים בזמני התגובה, לכל נזק או הפסד שייגרם עקב שימוש באתר

על . לרבות הפסקת הופעת האתר כליל, או הופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, איזה משירותיו
ל פגיעה המשתמש באתר מוטלת מלוא האחריות להשתמש באמצעי האבטחה הנדרשים כדי למנוע כ

. או חדירת נגיפי מחשב/או אובדן מידע ו/או תקלה ו/ו
לפריוריטי בית . האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים.8

מתחייב כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו ואהשקעות אין כל שליטה על הקישורים ואין ה
, תוקף, אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא. תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל

, תוכנם, המלצה או העדפה על ידי פריוריטי בית השקעות לאותם אתרים מקושרים, אישור
ונושאי , נציגיו, עובדיו, פריוריטי בית השקעות. מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם

, ות מכל סוג שהוא לתוכן המופיע באתרים האחריםאינם אחראים ולא יישאו בכל אחרימשרה בו 
לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים האחרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או 

.  במודעות המתפרסות בהם
בית השקעות פריוריטי יפעל כמיטב יכולתו על פי שיקול דעתו להגן על פרטיותם וזהותם של .9

או לגלות את זהות ופרטי /שקעות פריוריטי רשאי לחשוף ובית ה, אולם. המשתמשים באתר
. או אם יידרש לעשות כן על ידי רשות מוסמכת/המשתמש במידה וזה עשה שימוש לא חוקי במידע ו

וכל , לעדי והמוחלטהבולפי שיקול דעת, פריוריטי בית השקעות רשאי לשנות תנאים אלה מעת לעת.10
המשתמשים באתר מתבקשים לעיין בעמוד . פרסומו באתרשינוי יחייב את המשתמשים באתר ממועד 

אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מכל הסכמה . זה מעת לעת על מנת להבטיח את עמידתם בתנאים
. אחרת בין בית השקעות פריוריטי והמשתמש באתר


