روشهای صدور
 -1مراجعه حضوری به محل صندوق

جهت ثبت درخواست صدور ،پرداخت وجه از طریق پوز فروشگاهی مستقر در محل صندوق یا پرداخت در یکی از شعب
بانک خاورمیانه بهحساب بانکی صندوق و ارائه فیش پرداخت صورت میپذیرد.در صورت واریز وجه از طریق پوز
فروشگاهی ،بهواسطه اینکه انتقال وجه بهحساب صندوق در روز بعد نهایی میشود؛ درنتیجه مبنای درخواست صدور در
مقطع دریافت وجه صورت میپذیرد.
 -2از طریق سایت صندوق()www.mebfunds.ir

پس از ورود بهحساب کاربری با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور ایجاد شده ؛ و واریز وجه از طریق درگاه
پرداخت الکترونیک یا شماره فیش(پرداختشده در یکی از شعب بانک خاورمیانه) و بعد از آن می توان از طریق
سایت ثبت درخواست صدور را ایجاد نماید  .در صورت واریز وجه از طریق درگاه پرداخت الکترونیک ،بهواسطه
اینکه انتقال وجه بهحساب صندوق در روز بعد نهایی میشود؛ درنتیجه مبنای درخواست صدور در مقطع
دریافت وجه صورت میپذیرد.
 در صورتی که اولین بار سرمایه گذاری می شود ،الزم به احراز هویت از طریق شعب صندوق می باشد.
 در صدور واحدهای سرمایهگذاری ،قیمت صدور واحد سرمایهگذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ،مالک عمل
خواهد بود.

روشهای ابطال
 -1مراجعه حضوری به محل صندوق
 -2از طریق سایت صندوق()www.mebfunds.ir

پس از ورود بهحساب کاربری با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور ایجادشده؛ و ثبت درخواست ابطال.
*در ابطال واحدهای سرمایهگذاری ،قیمت ابطال واحد سرمایهگذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ،مالک عمل خواهد
بود.

 درصورتیکه تاریخ ابطال کمتر از  51روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد ،در صورت ایجاد
سود برای سرمایهگذار ،تنها اصل مبلغ سرمایهگذاری به سرمایهگذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایهگذاری به
آن تعلق نخواهد گرفت.
 تذکر :ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت میپذیرد (
روش اولین صادره از اولین وارده)
 در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد ،یک روز قبل از شروع دورۀ
پذیرهنویسی یا شروع دورههای عرضۀ اوراق بهادار مربوطه ،دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری
متوقف میشود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.
 نرخ بازدهی پیشبینیشده ساالنه برای هر سرمایهگذار معادل  51درصد ساالنه است.
 هر سرمایهگذار در هر زمان باید حداقل  51واحد سرمایهگذاری را مالک باشد.
 حداکثر واحدهای تحت تملک هر سرمایهگذار در هر زمان حداکثر میتواند  %1از کل واحدهای سرمایهگذاری
صندوق باشد.
 سودهای پرداختی دورهای بهصورت ماهیانه بر مبنای خالص ارزش داراییهای صندوق در روز 51ام هرماه؛ طی
اولین روز کاری بعد ،محاسبه شده و بهحساب سرمایهگذاران پرداخت خواهد شد.
 حداکثر ظرف  7روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری در
پایان روز ابطال ،پس از کسر کارمزدهای ابطال ،به حساب بانکی سرمایهگذار واریز میگردد.

