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 به نام خدا

 5گذاری آتيه طرح صندوق سرمايه

 (گذاریسرمايه)
 

ی )بورسیکا( و به منظور جلب مشارکت همکاران گرامی، در نظر آررکت توسعه تجارت الکترونیک نیکای شهای توسعهطرحبا توجه به 

رآی تجارت الکترونیک نیکهای شرکت توسعه جهت توسعه طرح گذاریسرمایه. این را معرفی کنیم 5آتيهگذاری سرمايه صندوقداریم 

امور  و و فروش اقساطی به پرسنل واردات، سرمایه در گردشمین سرمایه الزم برای در حوزه تا( )متعلق به شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب

 استفاده قرار خواهد گرفت.مورد  بازرگانی مربوطه

مند هبهر آن ماه شمارعلی الحساب  سودتوانند منابع مورد نظر خود را به حساب این شرکت واریز و از محترم می متقاضیاندر این طرح 

که  سانیک سال مطابق قرارداد مشارکت مدنی با این شرکت، سود قطعی بر مبنای عملکرد شرکت محاسبه و به حسابیک در پایان و  گردند

 .شودمیر طرح حضور داشته باشند واریز تا آن تاریخ د

 به انتخابو  با سررسيد يک سالهيا  پرداخت سود در اين روش به صورت ماهيانه، هر سه ماه يک بار، شش ماهه و

 .شودمیگذاری، محاسبه و پرداخت و بر مبنای جدول سرمایه  گذاریمتقاضی سرمایه

 

 گذاریمدت سرمایه
 الحسابعلی سود

 در سررسید یک ساله 

 23% یک ساله 

 :نکات مهم
 شوند و با ورود به ایننمی سود قطعیگذاری انتخاب نمایند مشمول تر از یک سال را برای سرمایههای کوتاهکسانی که دوره 

 اند که منافع سود قطعی از طرف آنها به نفع شرکت صلح گردد.گذاری پذیرفتهسرمایه

 مقدور استمجموعه گروه فراب  گذاری در این طرح صرفاً برای همکارانسرمایه. 

 گذاری افراد تا زمان تکمیل ظرفیت سرمایه سرمایه سقفدر خصوص میلیون تومان است اما  02گذاری حداقل مبلغ قابل سرمایه

 ، محدودیت مبلغ وجود ندارد.میلیون تومان( 022) مورد نیاز

 گذاری شده، محاسبه منعطف است و در صورت درخواست همکار برای دریافت بخش یا کل وجوه سرمایهگذاری نحوه سرمایه

های مانز گفته وبر مبنای جدول پیشماه شمار گذاری به صورت نهایی و تسویه حساب بر مبنای زمان ورود و خروج اصل سرمایه

 گیرد.واریز و دریافت صورت می

  گذار است و هر گونه تغییر باید به صورت کتبی بر اساس فرم کتبی و شماره اعالمی سرمایهواریزی به حساب متقاضی صرفا

 اعالم شود.

 گذاری خود را تا پایان دوره مشخص تغییر ندهد.گذاری بانکی، نرخ سرمایهپذیرد در صورت کاهش نرخ سود سپردهشرکت می 

 باشد.با اولویت واریز وجه می و 9911سال  بهمندر این طرح صرفاً تا پایان  گذاریسرمایه  
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 :و انتخاب مقايسهجدول 

 :تومانی است 902220222سرمایه گذاری به منظور آگاهی از میزان سود ماهیانه جدول زیر تهیه شده است، این جدول بر مبنای 

 

 زمان دریافت سود

 مدت سرمایه گذاری
 پایان سال هر شش ماه هر سه ماه ماهیانه

 یک ساله
005661  

8.91%  

606665  
02%  

1650666 
80%  

3606662  

02%  

 شش ماه
11,566 
8.91%  

15, 666  
18%  

55, 666  
8.%  

- 

 سه ماه 
12,566 
81%  

16, 666  
81%  

- - 

 

 

 توسط همکار "0گذاری در صندوق سرمایه آتیه سرمایهدرخواست " 0تکمیل فرم شماره  -9

 بشرح زیر: توسعه تجارت الکترونیک نیک رایهای شرکت واریز سپرده مورد نظر همکار به یکی از حساب -0

  0660105880: شماره حساب    ملتبانک 

  650120000000005885957665    : شماره شبا    ملتبانک 

  الکترونیک نیک رایتجارت  توسعه ر شرکتمستقر د ملتبانک دستگاه پوز 

 ا اصل فرم تکمیل شده به این شرکتبانکی همراه بارسال رسید  -9

 تماس بگیرند:9992داخلی  باغبانآقای توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با همکاران گرامی می ، 
   :66116921یا     66918029تلفن تماس از خارج گروه 

  : پست الکترونیکیinfo@boorsika.com 

 :6واحد ، 99 کوچه دوم الف، پالكبیستون،  میدان فاطمی، خیابان آدرس 

  الکترونیک نیک رآیتجارت  توسعه شركت
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2فرم شماره    

 5 تیهسرمایه آدر صندوق  رمایه گذاریدرخواست س
 

 

 :الکترونيک نيک رایتجارت توسعه به شركت 

 

 ،..........شماره پرسنلی: .............................دارای ................  .................................................  فرزند ............نجانب ........................يا

هت مشاركت ال جير.... ..........................................................................  (به حروف)............................... ريال ........عدد( .......بلغ: )بهم

....... ماهه ...الحساب در مقطع/مقاطع ..................... ماه و دريافت سود علی...به مدت ......... ، 5هيه آتيصندوق سرماگذاری سپردهدر طرح 

 .كه به پيوست ارايه شده است ،امپرداخت نموده توسعه تجارت الکترونيک نيک رآیبه حساب شركت 

 

 ........................................ شعبه ................. بانک ......................................... تاريخ ................................... شماره فيش واريزی

 

 خ و امضا:تاري

 

 

 لطفا اطالعات زير تکميل گردد:

 ..........................  .......................................... كد ملی: ..................................شماره شناسنامه: .............

 .....................................................................................................................................ل شخصی: يميا

 ............................ تلفن داخلی: ............................................................................ ت:يشركت محل فعال

 ......................: ............................................................. تلفن همراه: ....................................ثابتتلفن 

 

 

 
  

  توسعه تجارت الکترونیک نیک رایشركت 

 


