قوانین و مقررات صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان



آدرس سایت صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان  https://iran-kfunds2.irمیباشد.



شماره حساب صندوق  279927370و شبا  IR 580180000000000279927370نزد بانک تجارت .الزم بهذکر است با
توجه به شناسهدار بودن حساب ،هنگام واریز وجه کد ملی سرمایهگذار در قسمت شناسه پرداخت باید ثبت شود در غیر اینصورت
وجه به حساب سرمایهگذار برگشت میخورد).



درخواستهای صدور و ابطال با نرخ روزکاری بعد از ثبت درخواست محاسبه می شود جهت مشاهدهی تایید نهایی خود دو روز
کاری بعد از ثبت درخواست به پروفایل خود مراجعه نمایید( .منوی "ورود" – "لیست درخواستها")



هر سرمایهگذار برای سرمایهگذاری اولیه باید حداقل  10واحد سرمایهگذاری به نرخ صدور روز را خریداری نماید.



در هنگام ثبت درخواست صدور ،وجه باید از حسابی به حساب صندوق واریز شود که به نام شخص ثبت کننده درخواست باشد و هر
گونه مغایرت در اطالعات هویتی شخص واریز کننده و شخص ثبت کننده درخواست سبب عودت وجه توسط مدیریت صندوق خواهد
شد.



از سرمایهگذاران تقاضا داریم به علت کاهش ساعت کاری بانک ها و تغییر سیکل ساعتی ساتنا/پایا به هیچ عنوان بعد از ساعت
12:00اقدام به واریز وجه به حساب صندوق ننمایید.



امکان ثبت درخواست صدور از طریق درگاه الکترونیکی در حال حاضر وجود ندارد لذا از طریق همراه بانک ،اینترنت بانک و یا مراجعه
حضوری به بانک نسبت به واریز وجه اقدام نمایید.



در روزهای پنجشنبه و جمعه از ثبت درخواست و واریز وجه خودداری نمایید.



امکان ثبت صدور و ابطال فقط تا ساعت  20میسر می باشد.



سرمایه گذاران محترم دقت نمایند جهت اطالع از کارمزد یا جرایم ابطال واحدهای سرمایه گذاری ،بند  4-9امید نامه صندوق را مطالعه
نمایند.



مبلغ ابطال واحدها از  2تا  7روز کاری پس از تاریخ درخواست سرمایه گذاران به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.



جهت اطمینان از تایید شدن ثبت نام در این صندوق تا یک روز کاری بعد ،تایید میگردد.

مراحل سرمایهگذاری در صندوق سهام بزرگ کاردان:

 .1ثبت نام در سایت صندوق به آدرس  https://iran-kfunds2.irاز طریق منوی" ثبت نام"
(تصویر مدارک شناسایی باید بهدرستی اسکن و بارگذاری شوند ،همچنین در صورت قدیمی بودن کارت ملی عکس فیش آن همراه
کارت ملی نیز بارگذاری گردد)

 .2ایمیل فرمهای "پذیرهنویسی" به آدرس ایمیل crm@kardan.ir
(فرمهای پذیرهنویسی از منوی "درباره صندوق"" -راهنمای سرمایهگذار" قابل دریافت هستند)

 .3در صورت کامل بودن مدارک ایمیل شده و بارگذاری شده در مراحل قبل ،یک روز کاری بعد ،ثبت نام شما توسط کارشناسان صندوق
تایید میگردد.

 .4واریز وجه سرمایهگذاری به حساب صندوق ،پس از تأیید ثبت نام مشتری.
(شماره حساب صندوق  279927370و شبا  IR 580180000000000279927370نزد بانک تجارت .الزم بهذکر
است با توجه به شناسهدار بودن حساب ،هنگام واریز وجه کد ملی سرمایهگذار در قسمت شناسه پرداخت باید ثبت شود در غیر
اینصورت وجه به حساب سرمایهگذار برگشت میخورد).

 .5ثبت درخواست صدور پس از واریز وجه ،از طریق منوی "صدور واحد".
(برای ثبت صدور واحد ،نام کاربری و پسورد مورد نیاز است که از طریق گزینه فراموشی رمز عبور در قسمت "صدور واحد" در
سایت صندوق قابل دریافت می باشد .همچنین دو روز کاری پس از ثبت صدور ،درخواست صدور بصورت اتومات تأیید میگردد)

