کارمزد سبدگردان و هزینههای سبد
ماده)1
)1
)2

)3

]کارمزد روزانهی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:
 ...درصد از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی سرمایهگذار پس از کسر بدهیهاای مرباوب باه سابد
اختصاصی به قیمتهای پایانی همان روز،
 ....درصد از تفاوت بین سود سپردههای سرمایهگذاری و گواهیهای سپردۀ بانکی از نرخ معماو جااری
در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده ،نسبت به ماندۀ سپردههای بانکی سبد اختصاصای در پایاان
آن روز،
 ....درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمتهای پایانی همان روز[.

{روش فوق برای محاسبۀ کارمزد بهعنوان نمونه میباشد .سابدگردان و سارمایهگاذار مایتوانناد در ماورد
نحوهی محاسبه ،شرایط و زمانبندی دریافت کارمزد سبدگردان با رعایت سقف کاارمزد و روشهاای ماورد
{ تأیید مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،بهصورت دیگر توافق نمایند.
 ،صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایهگذار [هرسه ماه یکبار]تبصره :سبدگردان
از زماان [حاداق  7روز کااری]تسلیم یا برای وی ارسا میکند .سرمایهگذار باید ظار  ...روز کااری
دریافت صورتحساب ،نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند؛ در صاورت
عدم پرداخت طی این مدت ،سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خاود را از محا وجاوه نقاد یاا اوراق
بهادار سرمایه گذار که نزد وی است ،برداشت نماید؛ مشروب به اینکه بالفاصله رسید الزم را به سرمایهگذار
.تسلیم کند
ماده )2هزینههای اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایهگذار است ،منحصراً به قرار زیرند:
الف) کارمزد سبدگردان مطابق مادۀ ()7؛
ب) کارمزد انجام معامالت داراییهای سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطاه تعیاین و پرداخات
میشود؛
ج) مالیات فروش و نق و انتقا داراییهای سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد الزم باشد؛
د) کارمزد سبدگردان برای فروش داراییها پس از خاتمه قرارداد ،درصورتیکه پس از خاتمه قارارداد
داراییها طبق تبصره ماده  22توسط سبدگردان به فروش رود.
تبصره  :1به جز هزینههای مذکور در این ماده ،سایر هزینههای مربوب به اجارای موضاوع قارارداد باه عهادهی
سبدگردان میباشد و سرمایهگذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینهها ندارد.
تبصره  :2هزینههای موضوع بندهای (ب)( ،ج) و(د) این ماده مستقیماً از مح سبد اختصاصی پرداخت میشود
و در مورد پرداخت هزینههای موضوع بند (الف) این ماده ،بر اساس تبصرۀ مادۀ  7عم میشود.

