MARKETS.COM

SAFECAP

الرجاء التأكد
من تعبئة جميع البيانات

Safecap Investments Limited

نموذج طلب سحب
انا مدرك ان التحويل إىل حساب طرف ثالث ممنوع وبأنني:
 .1انا مستعد للعموالت البنكية وعموالت التحويل املقرتنة بها املطلوبة واملرخصة من قبل (“ )”Safecapوالتي سوف تخصم من حسايب او من املبلغ
الذي تم تحويله.
 Safecap .2ميكنها ان تطلب معلومات اضافية او اي تعريفات اخرى ليك يتم التعامل مع طلبي.
 .3عىل الرغم ان طلب السحب يتعامل معه فوريا لكن ميكن ان ياخذ حتى سبع ايام رشيطة أن يكون-متت املوافقة عىل جميع الوثائق املطلوبة املرسلة
مني إىل قبل .Safecap

الرجاء التأكد من تعبئة جميع البيانات
معلومات الحساب
إسم صاحب الحساب 1
تاريخ الطلب

إسم صاحب الحساب 2
 MARKETS.COMإسم املستخدم يف حساب

الرجاء إختيار العملة التي ترغب أن تسحب أموالك بها:

PLN

JPY

CAD

املبلغ املطلوب

GBP

EUR

USD

السحب عرب حواله بنكيه
إسم املستفيد

عنوان املرصف

إسم املرصف

رمز ( IBANرقم حساب البنك الدويل)

رقم الحساب البنيك

رمز  ABAأو  Swift Codeللبنك

السحب عن طريق بطاقة ائتامن
رقم بطاقة االئتامن

املستفيد (ذات االسم وبطاقة االئتامن التي تم استخدامهم لأليداع يف نوع بطاقة االئتامن
()Diners / MasterCard / Visa
لاليداع لدى )MARKETS.COM

x x x x x x x x
السحب عن طريق املحفظة االلكرتونيه ()eWallet
إسم املستخدم يف محفظتك االلكرتونيه

وسيلة الدفع يف محفظتك االلكرتونية (عىل سبيل املثال
’Moneybookers’, ’WebMoney’, ‘Neteller’, ‘Qiwi’, ets

رقم محفظتك االلكرتونية رقم مرجعية املحفظة
(يجب أن يتالئم مع بيانات ايداعك يف حسابك لدى
(MARKETS.COM

ليك تستطيع سحب مبلغ املكافأة ،يجب عليك التداول بصفقة بحجم  10,000دوالر كحد أدىن عن كل  1دوالر مكافأة .مثال اذا كانت املكافأة املالية  100دوالر فيجب
عليك التداول بعدة صفقات حتى يصل حجم التداول ال  1,000,000دوالر ليك تستطيع سحب املكافأة.
يرجى مالحظة ما ييل :من املمكن أن تقوم بسحب بعض املبالغ من حسابك الشخيص قبل الوصول اىل الحد األدىن لسحب املكافأة املالية ,لكنك يف هذه الحالة ستقوم
بخسارة مبلغ املكافأة.
انظر اىل أحكام ورشوط الحوافز وجوائز الوالء ملزيد من املعلومات.
الرجاء كتابة بياناتك بوضوح وإرسالها اىل فاكس رقم +357-2-223-2242
أو إرسالها عرب الربيد االلكرتوين payments.process@markets.com

اإلسم :1

التوقيع :1

اإلسم :2

التوقيع :2

+357-2-223-2242

+357-2-203-0583

148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132, Nicosia, Cyprus

