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       מע' מסחרית: מס' חשבון

       :FMRמס' חשבון מע' 

       :ותשם הלקוח

       :זיהוי מס' 

       תאריך:

 לכבוד

 בנק ירושלים בע"מ

  )סניף: ____________(

        

 ירות ערךבקשה להעברת תיק ניהנדון : 

 

הננו לבקשכם להעביר ניירות הערך הרשומים לזכותנו בחשבוננו המצוין לעיל המתנהל על שמנו אצלכם  .1

"(, בהתאם הבנק הנעבר"( לחשבוננו המתנהל בבנק שפרטיו כמפורט להלן )להלן: "החשבון)להלן: "

 לפרטים כדלקמן:

 סיבת העברה(:יש לסמן את )*   סיבת העברה 1.1

  לרבות העו"ש ב בבנק חשבון הסגירת(BW ) 

 אחר 

 (:יש לסמן את החלופה הרלבנטית)*   ניירות הערך 1.1

 .כל תיק ניירות הערך המתנהל בחשבון  

 :ניירות הערך הבאים 

 

 כמות ערך נקוב שם נייר הערך מספר נייר הערך 

5.    

5.    

4.    

3.    

1.    

1.    

7.    

8.    

9.    

50    

 

 :הנעבר פרטי חשבוננו בבנק 1.1

חשבון מס' _______________________ ע"ש ____________________________ בבנק 

 _____________________________ סניף ________________ )מס'____(  

      שם הפקיד המטפל  בבנק הנעבר: 

 מצ"ב דף חשבון או צילום המחאה של חשבוננו בבנק הנעבר. 
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וצע על ידכם בכפוף לכל מניעה שהיא שתחול על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת ידוע לנו כי בקשתנו זו תב .1

על העברת ניירות הערך, לרבות עקב שעבודם לטובתכם להבטחת אשראי שהועמד לנו )אם וככל 

 ששועבד כאמור(. 

הננו מאשרים כי ידועים לנו וביררנו עם גורמים מקצועיים לעניין זה את השלכות המס הכרוכות בביצוע  .1

בקשתנו זו והשלכותיהן. הננו מצהירים ומאשרים כי אין ולא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דין.  דרישה כלפי הבנק בקשר לביצוע בקשתנו זו ובפרט לגבי השלכות המס הנובעות מכך על פי

 ₪. -ידוע לנו כי העמלה בגין ביצוע העברה ניירות הערך  למועד בקשתנו זו הנה _______ .4

 

 :חתימתנו על בקשה זו מהווה הסכמתנו לכל האמור בה

 

__________________ 

 שם הלקוח/ה

______________________ 

 חתימת הלקוח/ה

 נחתם בפני: __________________

 שם וחתימת הפקיד/ה המזהה

__________________ 

 שם הלקוח/ה

______________________ 

 חתימת הלקוח/ה

 נחתם בפני: __________________

 שם וחתימת הפקיד/ה המזהה

__________________ 

 שם הלקוח/ה

______________________ 

 חתימת הלקוח/ה

 נחתם בפני: __________________

 שם וחתימת הפקיד/ה המזהה

 

 

          

 

  אישור הבקשה 

 

 מאת:        אל: 

 בנק ירושלים בע"מ        בנק

       סניף:        סניף

 

 אין לנו התנגדות להעברת ניירות הערך הנ"ל. 

               

 חתימה וחותמת בנק ירושלים בע"מ          

 

 

 (  מחלקת ני"ע 1( סניף    )1( לקוח    )1העתקים:      )


