رویه پذیره نویسی صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری لوتوس رویان

توضیحات

مراحل

سرمایه گذاران از طریق تارنمای  WWW.lotusib.irاقدام به عضویت می نمایند ،پس از دریافت کد رهگیری و
عضویت

کد فعال سازی به منظور دریافت نام کاربری و کلمه عبور می بایست به یکی از شعب بانک پارسیان یا تأمین
سرمایه لوتوس پارسیان مراجعه نمایند.

احراز هویت در پایگاه
الکترونیک

ورود به پایگاه الکترونیک

سرمایهگذاران در هنگام دریافت نام کاربری و کلمه عبور توسط یکی از شعب بانک پارسیان یا تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان احراز هویت میشوند ( جهت احراز هویت سرمایه گذار حتما باید یکبار به صورت حضوری
مراجعه نمایند)
در صورت استفاده از پایگاه الکترونیک ،سرمایهگذاران با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد پایگاه میشوند.
( صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صرفا به صورت الکترونیکی انجام می شود)
کاربران پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور  ،در صفحه اصلی و در منوی دارایی های من  ،با استفاده از
منوی درخواست صدور و ابطال صندوق موردنظر را انتخاب نمایند ،نوع درخواست در وضعیت صدور قرار گیرد،

صدور واحدهای سرمایه

سپس مبلغ دلخواه را وارد نمایند ،در صورت تایید اطالع از شرایط صندوق ( امیدنامه و اساسنامه)  ،دکمه ثبت

گذاری

نهایی را کلیک نموده ،و مبلغ موردنظر را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ( شاپرک) به حساب صندوق منتخب
که از قبل مشخص شده است واریز نمایند .پس از واریز مبلغ رسید نهایی صدور واحدهای صندوق به رویت
مشتری خواهد رسید (.اساسنامه  ،امیدنامه و رویه پذیره نویسی  ،صدور و ابطال باید در دسترس قرار گیرد )
چنانچه درخواست به صورت الکترونیک ارائه گردد نیازی به ارائه فرم به مدیریت صندوق نمیباشد .سرمایهگذاران

دریافت گواهی صدور

میتوانند با مراجعه به تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نسبت به دریافت گواهی اقدام نمایند یا در صورتی که سرمایه
گذار قبال تمایل خود را به دریافت گواهی از طریق پست اعالم نماید ،گواهی سرمایه گذاران به نشانی آن ها که
قبال اعالم شده است ،ارسال می گردد.
ساعت کاری صندوق در رابطه با صدور واحدهای سرمایهگذاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8تا

ساعت کاری صدور

 03:51میباشد .لیکن روزهای پنجشنبه روزکاری محسوب نمیشود و تنها امکان ثبت درخواست از ساعت  8تا 00
امکان پذیر میباشد تا در روز کاری بعد نسبت به آن اقدام شود.

ابطال

کاربر پس از وارد نمودن نامکاربری و کلمه عبور ،در صفحه اصلی و در منوی داراییهای من ،با استفاده از منوی
درخواست صدور و ابطال صندوق مورد نظر را انتخاب نمایند ،نوع درخواست در وضعیت ابطال قرار گیرد ،سپس
تعداد واحدهای ابطال مورد نیاز را وارد نمایند ،در صورت تایید اطالع از شرایط صندوق (امیدنامه و اساسنامه)،
دکمه ثبت نهایی را کلیک نموده ،پس از اتمام مراحل ابطال رسید نهایی ابطال واحدهای صندوق به رویت مشتری
خواهد رسید .همچنین سرمایه گذارانی که فاقد نام کاربری و کلمه عبور میباشند میتوانند با مراجعه به شعب
بانک پارسیان نسبت به ابطال واحدهای خود اقدام نمایند.
سرمایه گذاران میتوانند با مراجعه به تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نسبت به دریافت گواهی اقدام نمایند  .در

دریافت گواهی ابطال

صورتی که متقاضی تمایل خود را به دریافت گواهی سرمایه گذاری از طریق پست اعالم نمایند ،گواهی سرمایه
گذاران به نششانی آن ها ارسال می گردد.
ساعت ثبت ابطال واحدهای سرمایهگذاری روزهای غیر تعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8تا  01میباشد .لیکن

ساعت کاری ابطال

روزهای پنجشنبه روزکاری محسوب نمیشود و تنها امکان ثبت درخواست ابطال وجود دارد تا در اولین روز کاری
بعد نسبت به آن اقدام شود.

نحوه پرداخت مبلغ تتمه
صدور

مبالغ تتمه صدور روز کاری بعد از ارائه درخواست به حساب مشتری واریز میگردد.

نحوه پرداخت مبلغ ابطال در دو مرحله به شرح ذیل می باشد  -0 :پس از ثبت درخواست ابطال  ،مبالغ اسمی در
نحوه پرداخت مبلغ ابطال

پایان همان روز کاری ارائه درخواست  ،به حساب مشتری واریز میگردد -2.مابه التفاوت مبلغ اسمی و نرخ ابطال ،
روز کاری بعد براساس نرخ  NAVروز ثبت درخواست ابطال پرداخت میگردد.

