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ד .תהליך העברה בין מסלולים
העברת כספים בין מסלולים תבוצע בהתאם להוראות הדין כפי שחל במועד הבקשה ,ורק במידה וטופס זה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים ,לרבות אימות חתימה
בהתאם לנהלי החברה .ההעברה תבוצע בתוך  3ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה ,ואולם ,אם חל מועד העברת הכספים באחד מ 3-ימי העסקים הראשונים של החודש,
יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו חודש .הוראת ביטול לא תתקבל ביום ביצוע ההעברה .את טופס ההעברה ניתן להעביר אלינו בדואר ,דוא“ל או בפקס .בהתאם לפרטים
הרשומים בתחתית הטופס.
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הצהרת העמית
) (1הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ,ומשחרר בזה את אנליסט קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים
ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
) (2ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
) (3ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.
) (4ידוע לי כי ההעברה מותנית בחתימות התואמות לרישומים בקופה במועד הגשת הבקשה .במידה וחלו שינויים בזכויות החתימה יש להעביר לקופה פרוטוקול
זכויות חתימה מאושר כדין ,הכולל דוגמאות חתימה.

