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صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صندوق نگین رفاه

 )1از کجا شروع کنم؟
اگر انتخاب شما برای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه است ،اولین توصیه ما به شما سرمایه گذاران محترم مطالعه
امیدنامه و اساسنامه صندوق می باشد که می توانید با مراجعه به تارنمای صندوق به نشانی www.neginrefahfund.com
و منوی درباره صندوق به آن ها دسترسی پیدا کنید.

 )2چگونه می توانم در صندوق سرمایه گذاری کنم؟
الف) ثبت نام آنالین (غیرحضوری) :
سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به تارنمای صندوق ( )www.neginrefahfund.comو با ا ستفاده از گزینه ثبت نام،
اقدام به تکمیل اطالعات فردی ،بانکی و تماس خود نمایند .اطالعات م شتریان در پایان هر روز کاری تو سط شرکت مورد برر سی
قرار میگیرد و در صووورت صووحت ،تایید میگردد .سوورمایه گذاران پا از تایید ابوواب کاربری خود میتوانند ،از طریق بخش
"فراموشی رمز عبور " و بدون نیاز به مراجعه اضوری ،با استفاده از شماره تلفن همراه خود اقدام به تهیه نام کاربری و رمز عبور
نمایند و وارد اباب کاربری خود شوند.
سرمایه گذاران اقیقی خارجی الزم ا ست تا عالوه بر دا شتن کد فراگیر اتباع خارجی ،ت صویر مجوز سرمایه گذاری و
گذرنامه خود را نیز طی فرآیند ثبت نام و در قبمت اطالعات فردی بارگزاری نمایند.
برای آن د سته از سرمایه گذارانی که مایل به ثبت نام و سرمایه گذاری در صندوق به صورت غیر ا ضوری و از طریق
تارنمای صندوق میباشند  ،دارا بودن اباب در بانک رفاه کارگران الزامی میباشد.

ب) ثبت نام حضوری:
آن د سته از سرمایه گذارانی که مایل به ثبت نام ا ضوری می با شند می توانند با مراجعه به وااد پذیرش صندوق به ن شانی تهران-
شهرک غرب  -بلوار دادمان  -خیابان فخار مقدم -نبش بو ستان دوم غربی  -پالک  - 2.2طبقه اول یا هر یک از شعب صندوق
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اقدام به ثبت نام اضوری نمایند.

سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به تارنمای صندوق و مبیر زیر نیز به لیبت شعب دسترسی یابند :
ارتباط با صندوق

شعبه های صندوق

روزهای کاری صندوق شنبه تا چهارشنبه 8 ،الی  03:61می باشد .بدیهی است درخواست صدور یا ابطال در روزهای غیر
کاری یا تعطیل رسمی ،به مثابه ثبت درخواست مربوطه در اولین روز کاری پا از آن می باشد.

سرمایه گذاران در صورت هرگونه ابهام پیرامون فرآیند ثبت نام می توانند با شماره  )147(27114114یا هر یک از شعب صندوق
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تماس ااصل نمایند.

صندوق نگین رفاه
 )3چگونه می توانم به سوابق عملکرد صندوق دسترسی داشته باشم؟
سرمایه گذاران می توانند از طریق مراجعه به تارنمای صندوق سوابق عملکرد صندوق از جمله سوابق قیمت دارایی ها ،ترکیب و
خالص ارزش دارایی های صندوق را مشاهده نمایند.

 )4چگونه می توانم عملکرد صندوق را با عملکرد صندوق های مشابه مقایسه کنم؟
سرمایه گذاران می توانند از طریق مراجعه به تارنمای مرکز پردازش اطالعات مالی ایران به نشانی  www.fipiran.comعملکرد
صندوق در بازه های زمانی مختلف را با عملکرد سایر صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مقایبه نمایند.

 )5پس از ثبت نام چگونه نام کاربری و رمز عبور تهیه کنم؟
سوورمایه گذاران می توانند پا از ثبت نام در تارنمای صووندوق  ،از طریق بخش " فراموشییی رمز عبور " و بدون نیاز به مراجعه
اضوری ،با استفاده از شماره تلفن همراه خود اقدام به تهیه نام کاربری و رمز عبور نمایند.

 )6از کدام شماره حساب جهت واریز مبلغ سرمایه گذاری استفاده کنم؟
سرمایه گذاران می توانند پا از ورود به تارنمای صندوق ،از طریق مبیر زیر به شماره اباب صندوق دسترسی یابند:
درباره صندوق

اباب های صندوق

 )7از چه طریقی می توانم اقدام به واریز وجه به حساب صندوق نمایم؟
سرمایه گذاران می توانند به صورت غیر اضوری و از طریق از درگاه پرداخت اینترنتی در تارنمای صندوق یا مراجعه اضوری به
شعب بانک رفاه کارگران اقدام به واریز وجه به اباب صندوق نمایند.
آن درسته از سرمایه گذارانی که مایل به واریز وجه به اباب صندوق از طریق مراجعه اضوری به شعب می باشند ،توجه
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نمایند که اباب صندوق شناسه دار بوده و هنگام واریز از کد ملی خود به عنوان شناسه واریز استفاده نمایند.

 )8صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری من با چه نرخی انجام میپذیرد؟
صدور و ابطال واادهای سرمایه گذاری با نرخ خالص ارزش دارایی هر وااد سرمایه گذاری( )NAVروز درخواسییت صورت
میپذیرد.

 )9منظور از واریزی بابت " تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری " چیست؟
پا از تعیین نرخ صدور هر وااد سرمایه گذاری ،مابه التفاوت مبلغ واریزی سرمایه گذار با مجموع مبلغ واادهای سرمایه گذاری
صادر شده ،که پایین تر از نرخ صدور یک وااد سرمایه گذاری با شد اداکثر ظرف  0روز کاری از تاریخ درخوا ست به ا باب
سرمایه گذار برگشت داده میشود.

 )11پرداخت سود صندوق در چه مقاطع زمانی صورت می پذیرد؟
پرداخت سود به سرمایه گذاران به صورت ماهانه و در اولین روز کاری هر ماه بر اساس شماره اباب اعالمی سرمایه گذاران طی
فرآیند ثبت نام به اباب آنان واریز میگردد.
سرمایه گذاران می توانند از طریق تماس با تلفن گویای صندوق به شماره  )147(27114114و کد ملی اعالم شده در
فرآیند ثبت نام ،اقدام به پیگیری سود تعلق گرفته به واادهای سرمایه گذاری خود نمایند.

 )11پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری  ،چند روز بعد می توانم وجه حاصل از آن را دریافت کنم؟
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واریز وجه ااصل از ابطال واادهای سرمایه گذاری صندوق ،ظرف  0روز کاری از تاریخ درخواست انجام میپذیرد.

صندوق نگین رفاه
 )12آیا جهت صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری  ،کارمزدی از من دریافت می شود؟
خیر ،سرمایه گذاران بابت صدور یا ابطال واادهای سرمایه گذاری کارمزدی به صندوق پرداخت نمی کنند.

 )13آیا در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق  ،مشمول جریمه می شوم؟
خیر ،سرمایه گذاران محترم می توانند بدون محدودیت زمانی و کبر جریمه ،اقدام به ابطال واادهای سرمایه گذاری خود نمایند؛ اما
توصیه میگردد برای آنکه از محل تفاوت نرخ صدور و ابطالشان متوجه زیان نشوند ،پا از اداقل  7روز کاری اقدام به درخواست
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ابطال واادهای خود نمایند.

