תהליך ההרשמה –
שירות האיתותים של אלומות
שירות האיתותים ניתן לתקופת ניסיון ללא תשלום או התחייבות.
תקופת הניסיון הינה תמיד החל מיום הרישום ועד לסיום החודש הנוכחי.
אם במהלך הרישום לא יוזן אמצעי תשלום (כרטיס אשראי) השירות יינתן
לתקופת הניסיון ולאחר מכן ייחסם .אנו ניצור קשר בסיום תקופת הניסיון.
אם במהלך הרישום כן יוזן אמצעי תשלום (כרטיס אשראי) השירות יינתן
לתקופת הניסיון ולאחר מכן ייחל התשלום באופן אוטומטי אלא אם יודיע הלקוח
על רצונו להפסיק את השירות.

לינק ההרשמה לשירות לתקופת הניסיון:
http://lp.bursagraph.co.il/alumot
שלב א' – כניסה לעמוד ההרשמה הראשי

שלב ב' – שאלון ההצטרפות ממתין עבורך בתיבת המייל

שלב ג' – הקדמה לשאלון והזנת תעודת זהות
שימו לב! הכניסה חייבת להתבצע מדפדפן כרום
שימו לב! במידה ות.ז .כבר במערכת (לקוח קיים או מבוטל) יש ליצור איתנו
בקשר באמצעות הדואר האלקטרוני .לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך במצב
כזה.
itutimalumot@honline.com

שלב ד' – שאלון ההתאמה
על פי תקנות הרשות לניירות ערך אנו חייבים לוודא ששירות האיתותים אכן
מתאים לך ,לאופי שלך ולצרכיך.
המטרה היא לוודא שאת או אתה מכירים באופן מיטבי את שוקי ההון ואת רמת
הסיכון ומודעים לסכנות הטמונות בשירות האיתותים ולאופיו.
אנא מלאו את השאלון באופן אמיתי וכנה וכמובן באופן עצמאי.

המשך השאלון יופיע בתהליך הרישום...

שלב ה' – ההסכם ההתקשרות
הסכם ההתקשרות מגדיר את תנאי ההתקשרות עם אלומות בשירות.
יש לחתום על ההסכם חתימה דיגיטלית בכל המקומות הרלבנטיים.
תהליך החתימה יעבוד באופן תקין רק באמצעות דפדפן כרום.

לאחר חתימה פעמיים (בעמוד הראשון והאחרון) יש ללחוץ על הכפתור
"שלח טופס" בתחתית המסך.

שלב ו' – רישום באמצעות כרטיס אשראי
אמנם ההרשמה הינה לתקופת ניסיון אך באפשרות כבר בשלב זה להזין כרטיס
אשראי כדי לסיים את הרישום באופן סופי וכדי שלא תנותק במפתיע מהשירות.
בכל מקרה החיוב יבוצע רק בתום תקופת הניסיון וניתן לבטל את המנוי לפני
תום תקופה זו.
תקופת הניסיון הינה עד לסיום החודש בו מתבצע הרישום .לדוגמא ,אם נרשמת
בתאריך  11/7/2018תקופת הניסיון תסתיים ביום  31/07/2018והחל מחודש
אוגוסט יבוצע חיוב בכרטיס אשראי.

בהצלחה!
נשמח לסייע באמצעות פנייה לתיבת הדואר
itutimalumot@honline.com

