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صندوق سرمایهگذاری

فــراتـــر از مـــرزهـــا...

صنـدوق ســـرمـایهگذاری بانک گردشگـــری
بانـــک گردشـــگری بـــا رویکـــرد تنو عبخش ــی ب ــه خدم ــات و محص ــوالت م ــورد ارای ــه ب ــه مش ــتریان
عزی ــز ،اق ــدام ب ــه تأس ــیس و راهان ــدازی صن ــدوق س ــرمایهگذاری بان ــک گردش ــگری نم ــوده و خ ــود از
مؤسس ــین و دارن ــدگان واحده ــای س ــرمایهگذاری ای ــن صن ــدوق میباش ــد .صن ــدوق س ــرمایهگذاری
مذک ــور در زم ــره صندوقه ــای س ــرمایهگذاری ب ــا درآم ــد ثاب ــت و پیشبین ــی س ــود باال ت ــر نس ــبت ب ــه
یگ ــردد؛ ب ــه نح ــوی
س ــپردههای بانک ــی میباش ــد ک ــه ب ــه پش ــتوانه بان ــک گردش ــگری مدیری ــت م 
ک ــه ضم ــن کس ــب ب ــازده مناس ــب و ارای ــه ن ــرخ س ــود س ــرمایهگذاری ب ــاال ،کمتری ــن ریس ــک متوج ــه
س ــرمایهگذاران میگ ــردد .بان ــک گردش ــگری ب ــا پذی ــرش س ــمت ضام ــن نقدش ــوندگی در صن ــدوق
مذکـــور ،پرداخـــت ارزش واحدهـــای س ــرمایهگذاری صن ــدوق ،ب ــه درخواس ــت س ــرمایهگذاران را
تضمی ــن نم ــوده اس ــت.

حدا کثر میزان مشارکت در صندوق
حدا کثـر میـزان قابـل سـرمایهگذاری در صنـدوق ،تـا پنـج درصـد سـقف کل واحدهـای سـرمایهگذاری
صندوق میباشـد.

واحد ســـرمایهگذاری صندوق
ســـرمایهگذاری در صنـــدوق ســـرمایهگذاری ب ــر اس ــاس واح ــد س ــرمایهگذاری انج ــام میگیـــرد.
واحـــد ســـرمایهگذاری کوچکتری ــن ج ــزء س ــرمایه صن ــدوق میباش ــد .ارزش مبن ــای ه ــر واحـــد
س ــرمایهگذاری (ارزش اس ــمی) براب ــر ی ــک میلی ــون ری ــال و ارزش روز آن ک ــه ب ــر اس ــاس روش خال ــص
یگ ــردد براب ــر اس ــت ب ــا ارزش مبن ــای ه ــر واح ــد ب ــه اضافـــه
ارزش داراییهـــا) (NAVمحاســـبه م 
خال ــص س ــود آن ت ــا تاری ــخ م ــورد نظ ــر.

مزایای صندوق سرمایهگذاری بانک گردشگری
صنـــدوق ســـرمایهگذاری بانـــک گردش ــگری عالو هب ــر مزیته ــای رای ــج در اینگون ــه صندوقهـــا،
نظی ــر کاه ــش ریس ــک ،کاه ــش هزینهه ــا ،مدیری ــت حرفـ ـهای ،قابلی ــت نقدش ــوندگی ب ــاال و ع ــدم
دریاف ــت کارم ــزد ص ــدور و ابط ــال واحده ــای س ــرمایهگذاری ،دارای مزای ــای وی ــژهای میباش ــد ک ــه
س ــبب گردی ــده ای ــن صن ــدوق ب ــه عن ــوان گزینــهای مناس ــب پی ــش روی س ــرمایهگذاران ق ــرار گی ــرد.
ای ــن مزای ــای وی ــژه عبارتن ــد از:
•پرداخت سود ماهانه
•امـــکان خـــروج از ســـرمایهگذاری (دریاف ــت اص ــل و ف ــر ع س ــرمایه) در ه ــر زم ــان
بـــدون اعمـــال جریمـــه

•امکان توثیق واحدهای سرمایهگذاری صندوق در قبال اخذ تسهیالت
•امکان اخذ گواهی تمکن مالی بر مبنای سرمایه گذاری انجام گرفته در صندوق

نحوه پرداخت سود ماهانه صندوق
س ــود ماهان ــه صن ــدوق ب ــرای دارن ــدگان واحده ــای س ــرمایهگذاری ،حدا کث ــر ت ــا دو روز کاری پ ــس از
پایــان هــر مــاه از ســال شمســی بــر اســاس تفــاوت بیــن خالــص ارزش هــر واحــد ســرمایهگذاری در پایــان
مــاه و قیمــت مبنــای آن (معــادل یــک میلیــون ریــال) محاســبه شــده و ایــن مابهالتفــاوت متناســب بــا
تعــداد واحدهــای ســرمایهگذاری هــر ســرمایهگذار بــدون نیــاز بــه حضــور در شــعبه بــه حســاب ایشــان
واری ــز میگ ــردد .الزم ب ــه توضی ــح اس ــت ک ــه س ــود اولی ــن دوره س ــرمایهگذار ب ــر اس ــاس تف ــاوت بی ــن
خال ــص ارزش ه ــر واح ــد س ــرمایهگذاری در پای ــان م ــاه و خال ــص ارزش ص ــدور آن متناس ــب ب ــا تع ــداد
واحده ــای س ــرمایهگذاری وی محاس ــبه میگ ــردد.

مراحل ســرمایهگذاری در صندوق
عالقهمنـدان میتواننـد بـا مراجعـه بـه یکـی از شـعب بانک گردشـگری و طی نمـودن مراحل ذیل ،در
صندوق سـرمایهگذاری بانک گردشـگری سـرمایهگذاری نمایند:
1.تکمیل فرم درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری
2.ارایه مدارک هویتی
-اشخاص حقیقی :اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی-اشخاص حقوقی :آ گهی تأسیس ،تغییرات ،کپی اساسنامه و معرفی نمایندهجهت انجام امور صندوق
3.واریـز وجـه بـه حسـاب بانکـی صنـدوق (شـماره حسـاب  112-995-95095-1و شـماره شـبای
 )IR 820640011209950095095001نـزد شـعبه میردامـاد بانـک گردشـگری و ارایـه فیـش واریـز
4 .دریافت رسید درخواست صدور واحد سرمایهگذاری

دریافت اطالعــات بیشــــتر
تمام ــی اطالع ــات صن ــدوق س ــرمایهگذاری بان ــک گردش ــگری ب ــر روی تارنم ــای صن ــدوق انتش ــار
یافت ــه اس ــت .عالقهمن ــدان میتوانن ــد ب ــرای دسترس ــی ب ــه اطالع ــات کام ــل صن ــدوق ب ــه تارنم ــای
آن ب ــه نش ــانی اینترنت ــی  www.tourismfund.irمراجع ــه نماین ــد.

