לכבוד
מסחר שוקי הון בע"מ

באמצעות :פקס /דואר אלקטרוני

טופס בקשת משיכה
הנני מורה לחברת מסחר שוקי הון בע"מ (להלן" :החברה") לבצע את הפעולות הבאות בחשבוני:
פרטי לקוח:
שם פרטי ושם משפחה
מספר חשבון ( )LOGINבמערכת המסחר
טלפון (עבודה/בית/נייד)
כתובת דוא"ל
מספר ת.ז/דרכון
אופן המשיכה -העברה בנקאית בלבד.
סכום המשיכה
מטבע המשיכה

• במידה וברצונך לסגור את החשבון ,נא רשום בשדה "סכום המשיכה" את המילים" :לסגור חשבון".
• החברה לא תעביר כספים לצד שלישי ,אלא לחשבונו של המוטב בלבד (שם המוטב ושם הלקוח
חייבים להיות זהים).
פרטי הבנק /כרטיס אשראי:
שם המוטב
שם הבנק
מספר סניף
כתובת הבנק
SWIFT
IBAN
מספר חשבון
הריני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי בכפוף לתנאי החברה כמפורט לעיל ולהלן ,במידה ואבקש למשוך את כלל הכספים
הנמצאים בחשבון המסחר שלי בחברה ו/או לסגור את חשבון המסחר שלי בחברה [על ידי רישום בשדה "סכום
המשיכה" את מילים "לסגור חשבון" או בכל דרך אחרת] ,אזי לאחר שהחברה תעביר את סכום המשיכה לידי ,הנני
מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

תאריך______________

שם הלקוח_____________________ חתימה______________

נא לחתום על הבקשה ולהעבירה אלינו בפקס 03-7132420 :או בכתובת מייל support@matach24.co.il
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לתשומת לבך !
לטופס המשיכה יש לצרף:
 צילום המחאה מבוטלת או לחילופין אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על ידי הבנק (בהעברה
בנקאית).
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

במידה וקיימת יתרת מיסים לניכיון ,החברה תנכה סכומים אלו מסכום המשיכה.
החברה לא תאפשר מקרה בו כתוצאה מהמשיכה ,ללקוח תיוותר יתרת חשבון שלילית.
במקרה שבו קיימות בחשבון המסחר עסקאות פתוחות ,יש ליצור קשר עם חדר העסקאות לסגירתן
ו/או לבצע התאמת בטוחות.
החברה לא תבצע משיכת כספים במידה ומשיכה זו תגרום לסגירה יזומה של העסקאות הפתוחות.
התשלום יתבצע רק לאחר קבלת טופס משיכה אשר מולא במלואו על ידי הלקוח ובצירוף מלוא
המסמכים הרלוונטיים (להלן" :טופס משיכה שלם").
תשומת לבך כי התשלום יבוצע בהתאם לתקנון החברה ורק לאחר שהחברה קיבלה טופס משיכה
שלם.
חשוב לציין בטופס המשיכה מספר טלפון וכתובת עדכנית כדי שנוכל לעדכן אותך ככל שהבקשה
אינה תקינה.
יש לשלוח את טופס המשיכה השלם ,לרבות המסמכים הרלוונטיים בפקס או בדוא"ל אחד מרוכז.
החברה לא תעביר כספים לצד שלישי ,אלא לחשבונו של המוטב בלבד (שם המוטב ושם הלקוח
חייבים להיות זהים).
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