
 

 آرون گذاریسرمایهصندوق  وام

 معرفی طرح

سهام  %50حداکثر  تا میزانگروپس در نظر دارد  بروکر آرونآرون به انجام معامالت،  گذاریسرمایهصندوق  گذارانسپردهبه منظور حمایت و تشویق 

 را به مشتریان وام پرداخت نماید. خریداری شده

 پرداخت خواهد شد. ٪2و سه ماهه با کارمزد  ٪2شش ماهه با کارمزد  به صورت ست واآرون  گذاریسرمایهصندوق  دارانسهاماین وام مختص 

 .شودمیپرداخت  یساعت به متقاض ۷2بدون ضامن خواهد بود و حداکثر ظرف مدت  یگذارسپردهوام صندوق  نیهمچن

 فرآیند دریافت وام

 ،و سهام را خود واریز  صندوق حساببهدالر( را  100مبلغی )هر سهم به ارزش صندوق آرون  انهیسهام ماهابتدا برای خرید  متقاضی وام

 .کندیمخریداری 

 کندیمارسال به بخش پشتیبانی ، تقاضای دریافت وام را تارسال تیک با. 

  کنندمیمبلغ کارمزد را در کیف پول خود واریز. 

   خواهد شد.واریز )فقط حساب دالری(  مشتریمعامالتی  حساببه دالر در قرارداد به موردتوافقساعت، مبلغ وام  ۷2 زمانمدتحداکثر ظرف 

 شرایط و قوانین

  اندکردهآرون سهام خریداری  یگذارهیسرمااین طرح مختص تمام مشتریانی است که در صندوق. 

  است افتدری قابل ٪2 کارمزد با ماههسه و ٪2 کارمزد با ماههشش صورتبهوام. 

  و پرداخت ماهیانه ندارد. شودمیکامل از مشتری دریافت  صورتبه قرارداد زمانمدتوام در انتهای 

  به مقدار وام دریافتی مارجین  ستیبایم مشتری ،در قرارداد دشدهیقدر تاریخ سررسید در پرداخت نخواهد داشت و  ریتأخاین وام جریمه

به این نکته توجه داشته باشید که  آزاد در حساب معامالتی مربوط به وام خود داشته باشد درغیراینصورت از مبلغ سپرده کسر خواهد شد.

 در زمان سررسید وام از سپرده مشتری کسر خواهد شد. (وام) یبدهمبلغ  ،در صورت منفی شدن معامالت

  یی دالرهاحساباستفاده در بانک و صندوق آرون در کلیه  رازیغبهو فقط جهت استفاده در معامالت خواهد بود و  برداشترقابلیغاین وام 

 .ستاقابل واریز 

  از این حساب به این نکته توجه داشته باشید که این وام به باالنس حساب دالری مورد نظر مشتری واریز خواهد شد و امکان برداشت

با ثبت  بایستمیداشته باشد که در آن وام واریز شده است را وجود ندارد در صورتی که مشتری قصد برداشت از حساب معامالتی 

 از طریق پشتیبانی اقدام نماید.درخواست به صورت تیکت 

  و یا مشتری سودی را کسب کرده درصورتی که وام به حسابی که از قبل در آن مبلغی واریز شده و یا در حال حاضر موجودی داشته باشد

 ن صورتایباالنس حساب از اصل وام بیشتر باشد در غیر  نداشته باشند و «معامله باز» باشد تنها در شرایطی قابل برداشت خواهد بود که

 نخواهد بود مگر در صورت فسخ کل قرارداد. پذیرامکانتا پایان مدت قرارداد برداشت 



 

 

 

  مشتری در  کهیدرصورت مثالعنوانبهخواهد بود  یگذارهیسرمابا بسته شدن صندوق  زمانهممیالدی  رماههمبنای بازه زمانی وام شروع

 .شودمییالدی محاسبه زمان شروع وام از ابتدای همان ماه م ،داشته باشددی قصد دریافت وام روز دهم ماه میال

  تیکت فسخ کند. صورتبهکارمزدِ بیشتر و با ثبت درخواست  %5این قرارداد را با پرداخت  یهرزمانمشتری مجاز است در 

  بلکه با اعالم انصراف مشتری، کل وام فسخ خواهد شد.شودینمفسخ قرارداد مختص بخشی از وام ، 

 لیلدبه همین  شودمیبه وثیقه گذاشته تا زمان بازپرداخت نزد بروکر وام مبلغ  دو برابراحتمالی، به میزان  یهاسکیرپوشش  منظوربه 

با ثبت درخواست به صورت  را داشته باشند این عمل تنهااز حساب صندوق مشتریانی که قصد برداشت سود و یا بخشی از سرمایه خود 

 خواهد بود. پذیرامکانتیکت 

  ینمانجام دهند اما  یگذارهیسرماخود را در صندوق  دوفروشیخرطبق روال عادی  توانندیمدریافت وام  زمانمدتمشتریان در طول

 از صندوق برداشت نماید. توانند

  3بعدی  هایوامهمان سررسید وام اول است و کارمزد  هاوامتاریخ سررسید تمام  دهندمیمشتریانی که طی چند نوبت درخواست وام% 

 درخواست داده شود. مجدداًبایستی وام قبلی تسویه و د سررسید کمتر از سه ماه مانده باش خواهد بود. چنانچه تا تاریخ

 این وام قابل تمدید نیست و باید در زمان سررسید تسویه شود. زمانمدت 

  بونوس ،این حسابواریز وام به  درخواست صورت ، دراستفاده نمایید با بونوس زمانهم توانیدنمیتوجه داشته باشید که این طرح را 

 .موجود در حساب حذف خواهد شد

 روکر اقدام و فعالیت کنند در صورت تشخیص ب نامثبتدیگران )شخص ثالث( نسبت به  هایاسمتخلف با استفاده از  قصدبهکه  گرانیمعامله

 .بالک و جریمه خواهند شد هاآنو مبالغ موجود در  هاحسابکلیه 

  از قوانین مجموعه محق است، طبق قوانین با فرد متخلف برخورد  سوءاستفادهیا  تخطی هرگونهبروکر آرون گروپس در صورت مشاهده

 حسابهیتسونماید. این قوانین شامل مسدود کردن موجودی حساب، تعیین و دریافت جریمه یا خسارت، محرومیت از خدمات و همچنین 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 


