מכתב סגירת חשבון

ניירות ערך

לכבוד:
פסגות ניירות ערך בע״מ (להלן:״פסגות״)

הנדון :חשבון מס׳____________ ע״ש________________________
הריני להודיעכם כי ברצוני לסגור את חשבוני שבנדון ,המצוי אצלכם.
ידוע לי כי על פי הסכם "תנאים כלליים לניהול חשבון/ות ופיקדון/ות ניירות ערך ונכסים פיננסיים באמצעות מערכת מסחר אינטרנטית"
הודעה זו תכנס לתוקפה בתוך  2ימי עסקים מיום קבלתה על ידכם.
אנא סמן את בחירתך:
הנכם מתבקשים להעביר את ניירות הערך הישראלים בניכוי כל העמלות בגין העברתן לבנק/חבר בורסה/חש"ב מס'____________
ע"ש _________________________.
הנכם מתבקשים להעביר את ניירות הערך הזרים ,בניכוי כל העמלות בגין העברתן לבנק  /חבר בורסה חש"ב____________ :מספר
 ______________:DTCבאמצעות חשבון ב._________________:DTC-
במידה וקיימת יתרת מט"ח הנכם מתבקשים להמיר את כל היתרה במט"ח לשקלים בניכוי כל העמלות בגין ביצוע ההמרה.
הנכם מתבקשים להעביר כל יתרת מט"ח לחשבוני בבנק/חבר בורסה/חש"ב בניכוי ההוצאות ,העמלות והניכויים החלים על החשבון
בהתאם להסכם פתיחת חשבון ולנספח העמלות (לרבות בגין העברת ניירות הערך והנכסים הפיננסים עקב סגירת החשבון):
שם בנק  /חבר בורסה  /חש״ב

מס׳ סניף

שם חשבון

מס׳ חשבון

הנכם מתבקשים להעביר כל יתרה שקלית לחשבוני בבנק/חבר בורסה/חש"ב בניכוי ההוצאות ,העמלות והניכויים החלים על החשבון
בהתאם להסכם פתיחת חשבון ולנספח העמלות (לרבות בגין העברת ניירות הערך והנכסים הפיננסים עקב סגירת החשבון):
שם בנק  /חבר בורסה  /חש״ב

מס׳ סניף

שם חשבון

מס׳ חשבון

* בהתאם לחוקי העזר כאמור בתקנון הבורסה פרק סליקת מלאי של ניירות ערך  -בחתימתך על מסמך זה הנך מאשר את הסכמתך
להעברת הנתונים הנדרשים למסלקה כמפורט להלן :בקשה להעברת ניירות ערך שלא כנגד תמורה כספית ,שנשלחה למסלקה לביצוע
בדרך של שידור ממוחשב ,תתבצע בדרך של שידור קובץ מהחבר המעביר לחבר הנעבר ,באמצעות המסלקה.
הקובץ המשודר יכלול רק נתונים המתייחסים ללקוחות שהסכימו לכך שהנתונים שלהם יועברו בין החבר המעביר לחבר הנעבר באמצעות
המסלקה.
הערות__________________________________________________________________________________:
בכבוד רב,
שם הלקוח___________________________:

מס׳ ת.ז__________________:

שם וחתימת הנציג______________________:

סכום להעברה בש״ח______________________ :

חתימה_________________:
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