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 בין מסלולים בחשבוני בקרן רעות בקשת העברת כספים
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 :להלן כמפורט מהמסלולים כספילהעביר את  אבקש

 *.היתרה כל /₪ / %_______   __________  של העברה שיעור    (392מ"ה כללי ) רעות     

 *.היתרה כל /₪ / %_______   __________ של  העברה שיעור  (  1316מ"ה ) ללא מניות אג"ח רעות 

 *.היתרה כל /₪ / %_______   __________ של  העברה שיעור    (1317מ"ה מניות  ) רעות 

 *.היתרה כל /₪ / %_______   __________  של העברה שיעור    (1430מ"ה )שקלי  רעות     

 *.היתרה כל /₪ / %_______   __________ של  העברה שיעור  (8891מ"ה ) במניות 10%אג"ח עד  רעות     

 

 למסלולים כמפורט להלן:

 *.היתרה כל /₪ / %_______   ________ של  העברה שיעור**    (392מ"ה כללי  ) רעות 

 *.היתרה כל /₪ / %_______   ________ של  העברה שיעור**  (1316מ"ה ) מניותללא   אג"ח רעות 

 *.היתרה כל /₪ / %_______   ________ של  העברה שיעור**    (1317מ"ה מניות ) רעות 

 *.היתרה כל /₪ / %_______   ________ של  העברה שיעור**    (1430מ"ה )שקלי  רעות 

 *.היתרה כל /₪ / %_______   ________ של  העברה שיעור**  (8891מ"ה ) במניות 10%אג"ח עד  רעות     

 .* מחק את המיותר
 לכל מסלול.או בסכום את שיעור העברה באחוז  ** במקרה של העברת כל יתרת המסלול למספר מסלולים ציין

 .שוטפותעל ההפקדות היחולו  לא כי הוראותיי לעילאבקש      

 חוזר כדלקמן: בלתי ם באופןלפיכהריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלעיל, תיי המפורטות בהמשך למתן הוראו
 החלות עליכם. החוקתיידוע לי כי תפעלו בעניין זה במועד ובתנאים לפי הנהוג והמקובל אצלכם ובכפוף להוראות ההסדר  .א

 מבחינתי אישור מספיק מצידכם על ביצועה. יחשברישום כל פעולה כאמור בחשבון כפי שצוין לעיל  .ב

 ידוע לי כי הוראותיי לעיל חלות גם על ההפקדות העתידיות ככל שיהיו. .ג

במשרדי הקרן ו/או באתר  ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקרן, העומד לעיוני .ד
 .האינטרנט של הקרן

זאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ואני משחרר בזאת את "רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ" ומי הנני מצהיר ב .ה
 שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.ככל מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות 

 
יום בו התקבלה בקשה תקינה במשרדי החברה. טופס שלא ימולא כנדרש ו/או שלא יצורפו ימי עסקים מה 3העברת הכספים על פי בקשה זו תבוצע בתוך  – לתשומת לבך

 אליו כל המסמכים הנדרשים כשהם ברורים וקריאים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב. 
 

 חתימת העמית: ______________   תאריך: ____________        
 הקרן )פנימי(לשימוש 

 

 _____________   _______________        ___________________     _____________________   פרטי מבצע :     
 תאריך                     שם פרטי ומשפחה                                  תפקיד                                        חתימה                               

 

 מס' ת.ז.: שם העמית:

 נייד: מס' עמית:

 כתובת:
 

 פקס: מספר טלפון:

E-mail: 
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