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سهولت سرمایهگذاری:ثبت نام و سرمایه گذاری کامال غیرحضوری
به منرور ثبهت نهام و سهرمایه گهراری در صهندوق گنجینهه رفهاه تمهام
طریق و سایت انجام مه

ذهریرد تنهها کهاف

اسهت یهک شهماره حسها

مراحهل بهه صهورت غیهر ح هوری و از
بانهک رفهاه کهارگران داشهته باشهید.

(شرح در ادامه راهنما)

ارتباط صندوق گنجینه و باند رفاه کارگران
مههدیریت صههندوق گنجینههه رفههاه بههر کهههده شههرکت کههارگزاری بانههک رفههاه اسههت ایههن کههارگزاری یکه
های تابعه بانک رفاه کارگران است که تحت نرارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت م کند.

از شههرکت
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آشنایی با برخی اصطالحات ضروری
 واحد :کمترین میزان سرمایه گراری در صندوق یک واحد است به کنوان مثال در تاریخ  448284یمت
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 صدور :به فرآیند واریز وجه و درخواست خرید تعداد مش

از واحد است.

واحد گفته میشود.

ی
اصطالحا درخواست ابطال
 ابطال :هر زمان مشتری درخواست بازذرداخت ذول سرمایه گراری شده را داشته باشد،
واحد کرده است.
 :)Net Asset Value( NAV نشان دهنده ارزش خالص دارای

هر یک از واحد های صندوق است و در ذایان هر روز

کار ی مش ص م شود.
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ثبت نام در صندوق
از کجا شروع کنم؟
اگر انت ا

شما برای سرمایه گهراری صهندوق سهرمایه گهراری گنجینهه رفهاه اسهت ،اولهین توصهیه مها

به شما سرمایهگهراران محتهرم مطالعهه امیدنامهه و اساسهنامه صهندوق مه
مراجعههه بههه تارنمههای صههندوق بههه نشههان
دسترس ه

ذیههدا کنیههد تمههام دارای ه

توانیهد بها

باشهد کهه مه

 www.grfund.irو منههوی "دربههاره صههندوق" بههه آن ههها

ایههن صههندوق در سهههام ذریرفتههه شههده در بههورس یهها فرابههورس

سرمایهگراری م گردد.
 همچنین به منرور آشنای

با فرآیند صدور و ابطال اینترنت

ی
حتما راهنمای مربوطه را مطالعه کنید ،این

راهنما در آدرس زیر در دسترس است:

ذنل باالی

راهنمای صدور و ابطال اینترنت

وبسایت صندوق

چگونه می توانم در صندوق سرمایه گذاری کنم؟
الف) ثبت نام آنالین (غیرحضوری)

سرمایه گراران م

توانند با مراجعه به تارنمای صندوق ( )www.grfund.irو با ا ستفاده از گزینه "ثبت

نام" ،ا دام به تکمیل اطالکات فردی ،بانک

(فسط ح سا

بانک رفاه کارگران) خود نمایند .در پایان هر روز

کاری ،استعالم ،احراز هویت و تایید اطالکات بارگراری شده در ذروفایل ش

سرمایهگرار توسط مدیر

صندوق به شکل غیرحضوری انجام م شود ،روز کاری بعد از ثبت نام ،سرمایهگراران م توانند از مسیر زیر
نام کاربری و رمز کبور دریافت نمایند:
گزینه "ورود" سهههپس گزینه" فراموشذذی رمع وبور " را انت ا
ا ستفاده از شماره تلفن همراه" را انت ا

کرده ذس از آن گزینه " بازیابی کلمه وبور با

نمایید .ذس از انجام مراحل ذکر شهده شماره ملی خود را وارد

نمایید و کد تایید ار سال شده به تمفن همراه خود را در سمت مربوطه وارد کرده و به مرحمه بعد بروید.
در این مرحمه نام کاربری شما نمایان شده و خودتان م

بایست با استفاده از نکات امنیت

رمع وبور برای

خود تعریف نمایید.
 سرمایهگراران حسیس


خارج

الزم است تا کالوه بر داشتن کد فراگیر اتباع خارج  ،ت ویر مجوز سرمایه

گراری و گررنامه خود را نیز ط

فرآیند ثبت نام و در سمت اطالکات فردی بارگراری نمایند.

برای آن دسته از سرمایهگراران

که مایل به ثبت نام و سرمایهگراری در صندوق به صورت غیرح وری و

از طریق تارنمای صندوق م باشند ،دارا بودن حسا
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در بانک رفاه کارگران الزام

م باشد.
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ب) ثبت نام حضوری
آن دسهته از سهرمایه گههراران
ذریرش صهندوق بهه نشهان
غربی  -پال

کهه مایههل بهه ثبههت نهام ح ههوری مه
تهذران -شذهر

باشههند مه تواننههد بها مراجعههه بهه واحههد

غذرب  -بلذوار دادمذان  -خیابذان فاذار ممذدم -نذب

بوسذتان دوم

 - 2.2طبمه اول یا هر یک از شعب صندوق ا دام به ثبت نام ح وری نمایند.

 سرمایهگراران م

توانند با مراجعه به تارنمای صندوق و مسیر زیر نیز به لیست شعب دسترس

ارتباط با صندوق

یابند:

شعبه های صندوق

پس از ثبت نام چگونه نام کاربری و رمع وبور تهیه کنم؟
سههرمایه گههرار محتههرم ،شههما مه

توانیههد روز کذذاری بعذذد از ثبذذت نذذام بههه تارنمههای صههندوق مراجعههه کههرده و از

طریههق ب ههش "ورود" گزینههه " فراموشذذی رمذذع وبذذور " را انت هها
استفاده از شماره تلفن همراه" را انت ا

کههرده سههپس گزینههه " بازیذذابی کلمذذه وبذذور بذذا

نمایید.

ذس از انجام مراحل ذکر شده شماره مم

خود را وارد نمایید و کد تایید ار سال شده به تمفن همراه خود

را در سهههمت مربوطه وارد کرده و به مرحمه بعد بروید .در این مرحمه نام کاربری شهههما نمایان شهههده و
خودتان م

بایست با استفاده از نکات امنیت

کممه کبور برای خود تعریف نمایید.
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وار یع وجه و درخواست صدور
آیا صندوق درگاه پرداخت آنی دارد؟
تواننهد از درگهاه ذرداخهت آنه

بمه ،سرمایه گراران مه

بانک مرکزی جمههوری اسهالم

صهندوق جههت واریهز وجهه تها سهسف اکالمه

از سهوی

ایهران ا هدام نمایهد(در حهال حاضهر هرکهارت  1//میمیهون ریهال در شهبانه روز).

الزم به ذکر است تسهویه وجهوه از طریهق سهامانه شهاذری بها یهک روز تهاخیر صهورت م گیهرد بنهابراین صهدور
واحد از طریق درگاه ذرداخت با یک روز تاخیر انجام م شود.

از کدام شماره حساب جهت واریع مبلغ سرمایه گذاری استفاده کنم؟
جهت واریز مبالو باالی  1//میمیون ریال بایسههت
حسا

وجه به حسهها

زیر واریز گردد ،بایسههت

د ت گردد

شناسهدار است و "کد مم " مشتری هنگام واریز به کنوان شناسه وارد گردد.
دارنده حساب
صندوق
سرمایهگراری
گنجینه رفاه

باند
بانک رفاه
کارگران

کد شعبه

شعبه

دادمان

316

شماره حساب

نوع حساب

3/26371/6

سپرده کوتاه مدت

آیا امکان استفاده از سامانه پایا به منظور واریع وجه وجود دارد؟
خیر به دلیل شناسهه دار بهودن حسها

صهندوق واریهز تنهها از طریهق فهیش و یها درگهاه ذرداخهت آنه

ممکهن

است.

آیا پس از واریع وجه به حساب صندوق نیاز به بارگذاری فی

وار یعی در پروفایل من می باشد؟

بمه ،سرمایه گراران محتهرم موففنهد ذهس از واریهز وجهه بهه حسها

اکالمه

صهندوق (بهه ذاسهخ سهوال بهل

مراجعه شود) ،کالوه بر ثبت شماره فیش یها شهماره ذیگیهری واریهز ،ا هدام بهه بارگهراری ت هویر فهیش واریهزی
نمایند.

صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری من با چه نرخی انجام میپذیرد؟
درصورت

که تا بهل از سهاکت  36درخواسهت صهدور و ابطهال واحهدهای سهرمایه گهراری ثبهت گهردد ،بها نهر

خههالص ارزش دارایهه

هههر واحههد سههرمایه گههراری( )NAVیذذد روز کذذاری بعههد از ثبههت درخواسههت صههورت

میپریرد و درخواست های بعد از سهاکت  36بها نهر

دو روزکهاری بعهد انجهام خواههد شهد .بها توجهه بهه اینکهه

صدور به نرخ روز بعد از واریز وجهه انجهام م شهود حذداقل  5درصذد وجهه بیشهتری واریهز نماییهد ،مهابس
در الب تتمه صدور ط

حداکثر  6روز کاری به حسا

شما باز م گردد.

در صورت واریز از طریذ درگذاه پرداخذت آنذی بهه دلیهل تسهویه سیسهت بهانک

کهه بها یهک روز تهاخیر انجهام

م شود به مراحل فوق ید روز اضافه م گردد.
فیش واریزی و درخواست صدور حتما بایست

ذهول

در یک روز در وبسایت بارگراری گردد.
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مثذذال واریذذع بذذا فذذی
حسهها
یعنهه

بذذانکی :فههردی وجههه خههود را از طریههق فههیش بههانک

از شههعبه بانههک بههه

صههندوق در تههاریخ  31448/28/7واریههز کههرده اسههت ،درخواسههت وی  2روز کههاری بعههد
 31448/28/4تاییههد م گههردد امهها نههر

تاییههد ،یمههت صههندوق در روز 31448/28//

است.



بههه حسهها

صههندوق در تههاریخ

مثذذال واریذذع آنذذی :فههردی وجههه خههود را از طریههق درگههاه آنهه

 31448/28/7واریههز کههرده اسههت ،درخواسههت وی  1روز کههاری بعههد یعنهه

 31448/283/تاییههد

م گردد و نر

تایید ،یمت صندوق در روز  31448/28/4است.

 روزهههای کههاری صههندوق شههنبه تهها رهارشههنبه / ،الهه

 36مهه

باشههد .بههدیه

اسههت

درخواست صهدور یها ابطهال در روزههای غیرکهاری یها تعطیهل رسهم  ،بهه مثابهه ثبهت
درخواست مربوطه در اولین روز کاری ذس از آن م

باشد.

چه زمانی مطمئن شوم درخواست من به صندوق رسیده و در فرآیند صدور قرار گرفتهاست؟
اگههر در لیسههت درخواسههتهای خههود وضههعیت انتظذذار را مشههاهده کردیههد یعنه
صندوق رسیده و ذهس از طه

درخواسههت شههما بههه سیسههت

فرآینهد بهه صهورت خودکهار بهرای شهما صهدور انجهام م گهردد .هماننهد ت هویر

زیر:

منظور از واریعی بابت " تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری " چیست؟
ذس از تعهنن نهر

صهدور ههر واحهد سهرمایه گهراری ،مابهه التفهاوت مبمهو واریهزی سهرمایهگرار بها مجمهوع

مبمههو واحههدهای سههرمایهگراری صادرشههده ،کههه ذههایین تههر از نههر
حداکثر فرف  6روز کاری از تاریخ درخواست به حسا

صههدور یههک واحههد سههرمایه گههراری باشههد

سرمایه گرار واریز م گردد.
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درخواست ابطال
آیا در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق مشمول جریمه می شوم؟
در صههورت

که سههرمایه گراران واحد های سههرمایه گراری خود را بل از  4/روز ابطال نمایند ،بر اسههاس

امیدنامه صندوق مشمول جریمه ای به شرح زیر م گردند:
 7روز یا کمتر از تاریخ صدور واحد های سرمایه گراری

 1درصد یمت ابطال

بههیش از  7روز و برابههر یهها کمتههر از  31روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 9درصد یمت ابطال

سرمایه گراری
بههیش از  31روز و برابههر یهها کمتههر از  1/روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 1درصد یمت ابطال

سرمایه گراری
بههیش از  1/روز و برابههر یهها کمتههر از  6/روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 2درصد یمت ابطال

سرمایه گراری
بههیش از  6/روز و برابههر یهها کمتههر از  4/روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 3درصد یمت ابطال

سرمایه گراری

پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری چند روز بعد می توانم وجه حاصل از آن را دریافت کنم؟
واریههز وجههه حاصههل از ابطههال واحههدهای سههرمایه گههراری صههندوق  ،حههداکثر فههرف  6روز کههاری از تههاریخ
درخواست انجام م ذریرد.

آیا جهت صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمعدی از من دریافت می شود؟
بمه ،کهارمزد صهدور و ابطهال واحهدهای سهرمایه گهراری صهندوق  ،مبمهو  2/،///ریهال بهه ازای ههر درخواسهت
م باشد.
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سایر سواالت
چگونه می توانم به سواب وملکرد صندوق دسترسی داشته باشم؟
سرمایه گهراران مه
یمت دارای

تواننهد از طریهق مراجعهه بهه تارنمهای صهندوق ،سهوابق کممکهرد صهندوق از جممهه سهوابق

ها ،ترکیب و خالص ارزش دارای

های صندوق را مشاهده نمایند.

چگونه می توانم وملکرد صندوق را با وملکرد صندوق های مشابه ممایسه کنم؟
سهههرمایه گراران م

توانند از طریق مراجعه به تارنمای مرکز ذردازش اطالکات مال

 www.fipiran.comکممکرد صندوق در بازه های زمان
گراری در سهام مسایسه نمایند.

7

ایران به نشهههان

م تمف را با کممکرد سایر صندوق های سرمایه

