מדריך למשיכת כספים בהעברה בנקאית
גילוי סיכונים FXCM :ישראל הינה שמה המסחרי של חברת אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע״מ (ח.פ .מס׳
 )515234623אשר התאגדה בישראל ומחזיקה ברישיון להפעלת זירת סוחר מרשות ניירות ערך .אין
באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים
הנסחרים בזירה ,או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ .הפעילות בזירה דורשת מיומנות,
ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם .פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא
כספי ההשקעה בתוך זמן קצר .החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך ,ולכן היא
המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר .תשומת ליבך ,מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך
כשם שהוא יכול לפעול לטובתך .לפני קבלת ההחלטה על השקעה ,שקול ברצינות את מטרות ההשקעה,
רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת .אין לסחור בכסף שאינך יכול להפסיד .קיימת האפשרות
שתספוג הפסד בגובה סכום הפקדתך ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד.
עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות
כלשהן .אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ עשויה לספק סקירות שוק שאין לראות בהם ייעוץ להשקעה.
אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ עשויה לספק פרשנות כללית ,אשר אינה מהווה ייעוץ השקעה ,המתחשב
בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם ,ואין לראות בה ככזו .על כן ,מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי
תלוי .אין באמור ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהיא ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים .אפ.אקס.סי.אם
טריידינג בע"מ אינה נושאת באחריות לכל טעות ,אי דיוקים או השמטות ואינה ערבה לשלמותו של
המידע ,הטקסט ,הגרפיקה והקישורים הכלולים בחומרים הללו .אנא עיין וקרא לעומקו את הסכם הלקוח
לפני שאתה מקבל החלטה.

על מנת לבצע משיכת כספים מחשבון המסחר שלך ,יש להיכנס תחילה לאתר ניהול החשבון
 . www.myfxcm.comהכניסה לאתר מתבצעת באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך המשמשים
אותך לכניסה לחשבון המסחר שלך.

לאחר הכניסה לאתר יש לבצע את השלבים הבאים:
 .1יש ללחוץ על  Fundsועל  ,Withdraw Fundsכמסומן בתמונה.

 .2יש לבחור את שיטת המשיכה.
ללקוחות ישראלים ישנן שתי אפשרויות :משיכה בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
במידה והפקדת בכרטיס אשראי ובמידה והכרטיס עדיין בתוקף ניתן למשוך חזרה לכרטיס עד
לגובה ההפקדה .במידה והסכום גבוה מגובה ההפקדה ,או במידה וההפקדה בוצעה בהעברה
בנקאית ,יש לבחור .Bank Wire

 .3במידה ואינם רשומים פרטי הבנק שלך אנא לחץ בתחתית העמוד על Change Banking
 .Informationבמידה ופרטי הבנק שלך רשומים תוכל ללחוץ על  Continue to Withdrawalולעבור
לסעיף .6

 .4יש למלא את פרטי חשבון הבנק אליו אתה מעוניין להעביר את הכספים ,כמתואר בתמונה) .לנוחיותך
מתחת לתמונה מצויה טבלה בה ניתן למצוא רשימת  Swift Codeלבנקים בארץ .שים לב למלא את
כל השדות שיש לידן כוכבית אדומה .בסיום לחץ על .Submit and go to Withdrawal

:( לבנקים בארץ )יש לכתוב את הקוד באותיות גדולותSwift Code רשימת
LUMIILITXXX
POALILITXXX
IDBLILITXXX
BARDILITXXX
MIZBILITXXX
FIRBILITXXX
FIRBILITXXX
UNBKILITXXX
OTSHILITXXX
IGBTILITXXX
BYAHILI1XXX
MASBILI1XXX
JERSILITXXX
ISRAILIJXXX

Leumi Bank בנק לאומי
Hapoalim Bank בנק פועלים
Discount Bank בנק דיסקונט
Mercantile Discount Bank בנק מרכנתיל דיסקונט
Mizrahi Tefahot בנק מזרחי
FIBI Bank בנק הבינלאומי
Pagi Bank בנק פאגי
Union Bank בנק איגוד
Otsar Hahayal Bank בנק אוצר החייל
U Bank בנקU
Yahav Bank בנק יהב
Massad Bank בנק מסד
Jerusalem Bank בנק ירושלים
Bank of Israel בנק ישראל

.Continue to Withdrawal  ודא שהפרטים נכונים ולחץ על.5

להכניס פעם נוספת את סיסמת החשבון ולאחר מכן ללחוץ על, יש למלא את סכום המשיכה.6
.Continue

 .7יש לוודא כי הפרטים שהזנת נכונים ,ולאישור יש ללחוץ על .Submit

 .8ניתן לראות בחלק העליון של המסך שהבקשה שלך התקבלה.

 .9ניתן לשמור את האישור או פשוט ללחוץ על  Doneכדי לסיים את תהליך המשיכה.

בקשתך נקלטה במערכת .תוכל לראות את הכספים בחשבון הבנק שלך תוך מקסימום  5ימי עסקים.

שאלות נפוצות:
 .1ש  :כמה זמן עד שאוכל לראות את הכסף בחשבוני?
ת FXCM :מעבדת את בקשת המשיכה תוך  2-3ימי עסקים ולאחר מכן יש לבדוק עם חברת
האשראי/הבנק אשר מקבל את הכסף .לרב הבנקים וחברות האשראי בארץ לוקח כ – 3-5
ימים לקבל את הכסף.
 .2ש  :האם ישנה עמלה על המשיכה?
ת :במשיכה באמצעות העברה בנקאית ישנה עמלה של  .$40במשיכה באמצעות כרטיס
אשראי אין עמלת משיכה.
 .3ש  :במידה ומשכתי את כל כספי האם אוכל להפקיד לחשבון שוב בעתיד?
ת :על מנת להשאיר את החשבון פתוח יש להשאיר בחשבון לפחות  .$50במידה ויתרת
החשבון עומדת על פחות מכך ניתן להפקיד עד כחצי שנה לאחר סגירת החשבון ומעבר
לחצי שנה יש צורך בפתיחת חשבון חדש.
 .4ש  :עבר שבוע אך עדיין לא קיבלתי את הכסף.
ת :ראשית יש לבדוק את פרטי החשבון שהזנת בבקשת המשיכה ולוודא כי הם תקינים
ולאחר מכן יש ליצור קשר עם הבנק/חברת אשראי שלך ולעדכן אותם כי אתה מצפה
להפקדה לחשבונך מבנק בחו"ל .במידה וההפקדה עדיין לא נכנסה לחשבון ניתן ליצור קשר
עם מחלקת הסוחרים ואנו נשמח להנפיק עבורך אישור העברה אשר תוכל לשלוח לבנק
שלך.

נשמח לסייע בכל שאלה ובקשה.
בברכה ,מחלקת סוחרים.
FXCM Israel
03-510-1317

