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טופס בקשת העברת יתרה לחשבון בחברת טי.גי.אל קולמקס שוקי הון בע"מ
הנני מורה לחברת גופורקס טריידינג  2015בע"מ ח.פ ( 515243624להלן" :החברה") להעביר את יתרת החשבון שלי
בחברה לחשבוני אשר מתנהל בחברת טי.גי.אל קולמקס שוקי הון (להלן" :קולמקס").
פרטי לקוח:
שם פרטי ושם משפחה
מספר חשבון ( )LOGINבמערכת המסחר
טלפון(עבודה/בית/נייד)
כתובת דוא"ל
מספר ת.ז/דרכון
נא בחר את אופן העברת היתרה היה וקיימות עסקאות פתוחות במועד ההעברה:
נא סגרו את כל העסקאות הפתוחות בחשבוני לפני ביצוע ההעברה.
נא עדכנו אותי בדבר קיומם של עסקאות פתוחות בחשבוני במועד ההעברה.
סכום המשיכה:
העברת כל היתרה.
העברת חלק מהיתרה __________ $
יעד ההעברה:
חשבון המסחר שלי מספר __________ בחברת טי.גי.אל קולמקס שוקי הון (להלן" :קולמקס") .באמצעות העברה
בנקאית לחשבון נאמנות לקוחות כפי שיסופק לכם מחברת קולמקס.
תאריך ___________ :שם הלקוח ______________________:חתימה________________ :
לתשומת לבך!
בקשת ההעברה תבוצע אך ורק עם קבלת אישור ניהול חשבון בקולמקס אצל החברה
 .1במידה וקיימת יתרת מיסים לניכיון ,החברה תנכה סכומים אלו מסכום המשיכה.
 .2החברה לא תאפשר מקרה בו כתוצאה מהמשיכה ללקוח תיוותר יתרת חשבון שלילית.
 .3במקרה שבו קיימות בחשבון המסחר עסקאות פתוחות ,יש ליצור קשר עם חדר העסקאות לסגירתן ו/או לבצע התאמת
בטוחות.
 .4החברה לא תבצע משיכת כספים במידה ומשיכה זו תגרום לסגירה יזומה של העסקאות הפתוחות.
 .5העברה תתבצע רק לאחר קבלת טופס משיכה אשר מולא במלואו על ידי הלקוח ובצירוף מלוא המסמכים הרלוונטיים) להלן :
"טופס משיכה שלם"(.
 .6תשומת לבך כי התשלום יבוצע בהתאם לתקנון החברה ורק לאחר שהחברה קיבלה טופס משיכה שלם.
 .7חשוב לציין בטופס המשיכה מספר טלפון וכתובת עדכנית כדי שנוכל לעדכן אותך ככל שהבקשה אינה תקינה.
 .8יש לשלוח את טופס המשיכה השלם ,לרבות המסמכים הרלוונטיים בפקס או בדוא"ל אחד מרוכז.
 .9החברה לא תעביר כספים לצד שלישי למעט לחשבון הלקוח המתנהל בקולמקס

אני מצהיר כי הלקוח חתם בפניי( ___________________ :שם מלא) ______________ (ת.ז)

