گواهی سزمایهگذاری عادی
ضوارُ سزٗال .................................... :

ضوارُ گَاّٖ................... :

تارٗخ صذٍر........................................ :
بدینوسيله گواهی میشود :
ضخص حم٘مٖ :خاًن  /آلإ
ضخص حمَلًٖ :ام ضخص حمَلٖ

ضوارُ ضٌاسٌاهِ
ضوارُ ثثت

هحل صذٍر
هحل ثثت

تارٗخ تَلذ
تارٗخ ثثت

/
/

/
/

ًام پذر  ، .........................هاله (تِ عذد ) ( .................تِ حزٍف ) ٍ ........................................احذ سزهاِٗ گذارٕ عادٕ تِ ارسش هثٌإ ّز ٍاحذ
 1.000.000رٗال ،اس صٌذٍق سزهاِٗگذارٕ هصتزن رفاُ هٖتاضذ.
ولِ٘ گَاّٖ ّإ سزهاِٗگذارٕ صادرضذُ اس إى ًَع در تارٗخ ّإ گذضتِ تزإ ضخص ًامتزدُ اس درجِ اعتثار سالظ است .
اٗي گَاّٖ سزهاِٗگذارٕ غ٘زلاتل اًتمال هٖتاضذ.

امضاء و مهز صندوق سزمایه گذاری مشتزک رفاه

شزایط گواهی سزمایهگذاری صندوق سزمایهگذاری مشتزک رفاه
 - 1اٗي گَاّٖ سزهاِٗگذارٕ تا ًام تَدُ ٍ غ٘ز لاتل اًتمال هٖتاضذ.
 - 2اٗي گَاّٖ تذٍى هْز صٌذٍق ٍ اهضإ ًواٌٗذُ هذٗز صٌذٍق در ضعثِ ،فالذ ارسش خَاّذ تَد.
 - 3ضخص سزهاِٗگذار هَظف است در حفظ ٍ ًگْذارٕ گَاّٖ سزهاِٗ گذارٕ صادرُ وَضا تاضذ .در صَرت هفمَد ضذى گَاّٖ سزهاِٗگذارٕ ،صذٍر هجذد آى هطزٍط تِ عٖ وزدى
تطزٗفات صذٍر گَاّٖ «الوثٌٖ» خَاّذ تَد.
 - 4جْت اتغال توام ٗا لسوتٖ اس ٍاحذّإ سزهاِٗ گذارٕ هٌذرج در اٗي گَاّٖ ،تحَٗل اٗي گَاّٖ تِ ًواٌٗذٓ هذٗز در ضعثِ صادر وٌٌذُ ،تَسظ سزهاِٗ گذار ٗا ًواٌٗذُ لاًًَٖ ٍٕ تا
ارائِ هذارن ضٌاساٖٗ هعتثز ( ضٌاسٌاهِ ،وارت هلٖ ،گَاٌّ٘اهٔ راًٌذگٖ ٗا گذرًاهِ) ٍ در صَرت لشٍم ٍوالتٌاهٔ رسوٖ ٗا هعزفًٖاهِ ًواٌٗذٓ لاًًَٖ الشاهٖ است.
 - 5در صَرت اتغال ٍاحذّإ سزهاِٗ گذارٕ تِ درخَاست سزهاِٗ گذارٍ ،جَُ حاصلِ هغاتك اساسٌاهِ صٌذٍق سزهاِٗ گذارٕ رفاُ  ،حذاوثز ظزف ّفت رٍس وارٕ تعذ اس تارٗخ
درخَاست اتغال هٌحصزاً تِ حساب تاًىٖ سزهاِٗگذار ٍارٗش خَاّذ ضذ.
تذکز مهم! صٌذٍق سزهاِٗگذارٕ رفاُ تز اساس اساسٌاهِ ٍ اه٘ذًاهٔ خَد ادارُ هٖ ضَد ٍ اعالعات تٌذّإ فَق تزگزفتِ اس اٗي اساسٌاهِ ٍ اه٘ذًاهِ تَدُ

ٍ در تزگ٘زًذُ توام هَارد

هذوَر در اٗي اساسٌاهِ ٗا اه٘ذًاهِ ً٘ست .هتي واهل اساسٌاهِ ٍ اه٘ذًاهٔ صٌذٍق در تارًوإ صٌذٍق تِ آدرس ّ ٍ www.refahfund.comوچٌ٘ي در ضعة هذوَر در پَ٘ست
اساسٌاهِ ،جْت هغالعِ هَجَد است.

رسيد گواهی سزمایهگذاری عادی
ضوارُ گَاّٖ............................... :

ضوارُ سزٗال............................. :
تارٗخ صذٍر................................ :

ًام ٍ ًام خاًَادگٖ ً /ام ضخص حمَلٖ  ................................................. :ضوارُ ضٌاسٌاهِ  /ضوارُ ثثت.......... ................................... :
هحل صذٍر /هحل ثثت .............. ............................ :تارٗخ تَلذ  /تارٗخ ثثتً ......... ....................... :ام پذر.............................................. :
تعذاد ٍاحذ ّإ سزهاِٗگذارٕ................... :

امضاء سزمایهگذار  /نماینده سزمایهگذار

