راهنمای استفاده از خدمات آنالین پرتال LOTUSIB.IR
«تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان»
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در صــورت تمایــل می تواننــد از طر یــق پرتــال جامــع تأمیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان ،بــا اســتفاده از هــر کارت بانکــی
و بــه صــورت آنالیــن اقــدام بــه صــدور و ابطــال صندوقهــای ســرمایهگذاری تحــت مدیر یــت شــرکت شــامل لوتــوس پارســیان ،پیــروزان ،زریــن
پارســیان ،نیکــوکاری لوتــوس رویــان ،اعتمادآفریــن پارســیان ،ثــروت آفر یــن پارســیان ،جســورانه رویــش لوتــوس و پشــتوانه طــای لوتــوس
نماینــد.

روند صدور و ابطال آنالین صندوقهای سرمایه گذاری:
پیش ثبتنام

برای ثبتنام در این پرتال الزم است سرمایهگذار یک حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان داشته باشد.
 -1ابتــدا الزم اســت بــه پرتــال شــرکت تأمیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان بــه آدرس  www.lotusib.irمراجعــه کنیــد و گزینــه
«ورود» (در بــاال و ســمت چــپ تارنمــا) را انتخــاب و بــه صفحــه ورود دسترســی پیــداکنیــد.
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ورود

1

 .2 - 2اشــخاص حقوقــی :شناســه ملــی شــرکت خــود را در کادر مربوطــه وارد کنیــد ،گزینــه " ثبــت نــام" را کلیــک نماییــد ،بــا ورود بــه صفحه ثبت
لســازی خــود را از طریــق پیامــک دریافــت کنیــد .ســپس بــا همــراه
نــام ،مــدارک درخواســت شــده را بارگــذاری نماییــد و کــد رهگیــری و کــد فعا 
داشــتن نامــه درخواســت شــرکت بــر روی ســربرگ بــا امضــاء مدیرعامــل  ،کپــی آخریــن نســخه روزنامــه رســمی و کپــی ثبــت شــرکتها بــه شــرکت
تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان مراجعــه نماییــد و پــس از احــراز هویــت ،نــام کاربــری و کلمــه عبــور خــود را از طریــق پیامــک دریافــت کنیــد.
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 -2بــرای ورود بــه پنــل کاربــری بایــد از نــام
کاربــری و کلمه عبــور (در صــورت دارا بودن)
اســتفاده کنیــد .در صــورت عــدم دسترســی
بــه آن ،ابتــدا الزم اســت اشــخاص حقیقــی،
گزینــه " ثبــت نــام حقیقــی" و اشــخاص
حقوقــی ،گزینــه " ثبــت نــام حقوقــی" را
انتخــاب نماییــد.

در این مرحله وارد صفحه " ثبت نام"
میشوید و الزم است:
 .1 - 2اشخاص حقیقی :کد ملی خود را
در کادر مربوطه وارد کنید ،گزینه " ثبت
نام" را کلیک نمایید ،با ورود به صفحه
ثبت نام مدارک هویتی خود را بارگذاری
کنید و کد رهگیری و کد فعالسازی
خود را از طریق پیامک دریافت نمایید.
سپس با همراه داشتن مدارک هویتی
(شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب
بانک پارسیان و یا نمایندگان بیمه امین
پارسیان مستقر در شعب بانک مراجعه
نموده و پس از احراز هویت توسط کاربر
شعبه ،نام کاربری و کلمه عبور خود را از
طریق پیامک دریافت کنید.

2

الزم به ذکر است ،متن نامه درخواست اشخاص حقوقی به شرح زیر میباشد:
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
با سالم
به منظور استفاده از خدمات آنالین پرتال تأمین سرمایه لوتوس پارسیان ،نام کاربری و کلمه عبور برای ( نام شرکت ) با شناسه ملی
( ) ..............صادر گردد .همچنین شماره همراه و ایمیل شرکتی مدیر عامل جهت ثبت در پرتال و دریافت نام کاربری و کلمه عبور (شماره
همراه ( ) ..................ایمیل  )................میباشد.
آقا/خانم  .......................با شماره ملی  .......................جهت ارائه مدارک به عنوان نماینده معرفی میگردند.
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فراموشی رمز عبور
در ص ــورت فراموش ــی کلم ــه عب ــور میبایس ــت،
در صفحــه ورود گزینــه "فراموشــی کلمــه عبــور"
را انتخـــاب نماییـــد و بـــا وارد کـــردن کـــد ملـــی
در کادر در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ،ک ــد بازیاب ــی را از
طری ــق پیام ــک دریاف ــت کنی ــد .س ــپس ب ــا وارد
ک ــردن ک ــد دریافت ــی در کادر مربوط ــه ،تعری ــف
کلم ــه عب ــور جدی ــد و انتخ ــاب گزین ــه "بازیاب ــی
کلم ــه عب ــور" رم ــز خ ــود را تغیی ــر دهی ــد.

 -4جهـــت انجـــام عملی ــات ص ــدور ی ــا
ابطــال بــا انتخــاب گزینــه «ثبــت ســفارش»
می توانیــد بــه ایــن صفحــه دسترســی پیــدا
کنیــد و الزم اســت نــوع صنــدوق (لوتــوس
پارســـیان -پیـــروزان -زری ــن پارس ــیان-
نیک ــوکاری لوت ــوس روی ــان -اعتمادآفری ــن
پارســـیان -پشـــتوانه ط ــای لوت ــوس-
جس ــورانه روی ــش لوت ــوس -ثروتآفری ــن
پارس ــیان) را جه ــت انج ــام عملی ــات ص ــدور
ی ــا ابط ــال انتخ ــاب کنی ــد.

 -3با وارد کردن نام کاربری و
کلمه عبور در صفحه ورود ،به
پنل کاربری شخصی دسترسی
پیدا می کنید .در صفحه داشبورد،
مشاهده اطالعات هویتی ،میزان
دارایی شما به صورت کلی و به
تفکیک هر یک از صندوق ها،
پرتفوی سرمایه گذاری ،گردش
حساب و نرخ صدور و ابطال کلیه
صندوق ها در بازه زمانی مشخص
امکان پذیر است.
3

5
 -5با انتخاب نوع صندوق مورد
نظر وارد این صفحه می شوید و
باید نوع درخواست خود (صدور
یا ابطال) را از این بخش انتخاب
نمایید.
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صدور

در صــورت انتخــاب عملیــات صــدور ،میتوانیــد بــا وارد کــردن مبلــغ مــورد نظــر بــه منظــور صــدور واحدهــای ســرمایه گذاری (بــه ریــال) ،و انتخــاب دکمــه
"تأییــد ســفارش" درخواســت صــدور خــود را ثبــت کنیــد.

در ایــن مرحلــه رســید نهایــی درخواســت
صــدور واحدهــای ســرمایه گذاری جهــت
بررســی اطالعــات ،قابــل مشــاهده خواهــد
بــود .در صــورت تأییــد صحــت اطالعــات
موجــود در ایــن رســید و انتخــاب گزینــه
"     تأییــد نهایــی" وارد صفحــه پرداخــت
خواهیــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،ایــن رســید فقــط بــرای
اطــاع کاربــر اســت ،ســرمایه گذاران محتــرم
بــرای دریافــت گواهــی اصلــی میتواننــد بــه
یکــی از شــعب بانــک پارســیان مراجعــه کننــد.

در صفحــه پرداخــت اینترنتی شــاپرک
بــا وارد کــردن اطالعــات کارت بانکــی
و ســپس انتخــاب گزینــه "پرداخــت"
میتوانیــد مبلــغ درخواســت صــدور
خــود را بــا اســتفاده هــر کارت بانکــی
بــه حســاب صنــدوق واریــز کنیــد.
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ه گــذاری جهــت بررســی اطالعــات قابــل مشــاهده خواهــد بــود .در صــورت تأییــد
در ایــن مرحلــه رســید نهایــی درخواســت ابطــال واحدهــای ســرمای 
صحــت اطالعــات موجــود در ایــن رســید و انتخــاب گزینــه " تأییــد نهایــی" میتوانیــد درخواســت ابطــال خــود را ثبــت کنیــد.

ابطال

در صــورت انتخــاب عملیــات ابطــال در قســمت "نــوع درخواســت" ،وارد صفحــه ابطــال واحدهــای ســرمایهگذاری خواهیــد شــد .شــما
میتوانیــد بــا وارد کــردن تعــداد واحدهــای مــورد نظــر بــه منظــور ابطــال واحدهــای ســرمایه گذاری و تکمیــل اطالعــات درخواســتی موجــود در
ایــن صفحــه ،و انتخــاب دکمــه " تأییــد ابطــال" بــه مرحلــه بعــدی وارد شــوید.

الزم بــه ذکــر اســت ،ایــن رســید فقــط بــرای اطــاع کاربــر اســت ،ســرمایه گذاران محتــرم بــرای دریافــت گواهــی اصلــی میتواننــد بــه یکــی از شــعب
بانــک پارســیان مراجعــه کننــد.
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مدیریت درخواستها

امـــکان پیگیـــری تمامـــی درخواســـت های ســـرمایه گذار از قســـمت
"درخواسـ ـت ها" امکان پذی ــر اس ــت .ش ــما میتوانی ــد ب ــا انتخ ــاب ن ــوع
صنــدوق مــورد نظــر از منــوی "نــوع صنــدوق"  ،انتخــاب تاریــخ (بــازه زمانــی)
و کلیـــک کـــردن بـــر گزینـــه "جســـتجو" ،لیســـت کلیـــه درخواســـت های
ص ــدور و ابط ــال خ ــود را در ب ــازه زمان ــی تعیی ــن ش ــده مش ــاهده کنی ــد.
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سـرمایه گذاران می تواننـد تمـام اطالعـات حسـاب خـود را از قسـمت " گـردش حسـاب"
مشـاهده کننـد .بـا انتخـاب نوع صنـدوق مورد نظر از منـوی "نوع صنـدوق" ،انتخاب تاریخ
(بازه زمانی) و کلیک کردن گزینه جستجو ،قادر خواهید بود گردش حساب خود را در بازه
زمانی انتخابی مشـاهده کنید.
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گردش حساب

پروفایل کاربری
 .2پیامهـای دریافتـی خود
را مشـاهده نمایید

سرمایهگذاران محترم در صفحه پروفایل کاربری میتوانید:
 .1کلمه عبور خود را تغییر دهید

1

۲

۳
 .۳گزارشه ــای ورود ب ــه
پرت ــال (س ــاعت و تاری ــخ)
را بررس ــی کنی ــد
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ایــن بخــش بــرای پاســخگویی بــه پرسـشهای ســرمایهگذاران ایجــاد شــده اســت و ســریعترین راه دســتیابی بــه پاســخ سؤالهاســت .بــا ورود بــه صفحــه
پشــتیبانی و انتخــاب گزینــه "ثبــت درخواســت جدیــد" میتوانیــد بــا مشــخص کــردن اولویــت پاســخگویی و نــوع صنــدوق مــورد نظــر ،ســؤال خــود را در
قســمت توضیحــات مطــرح کنیــد و در صــورت لــزوم ،مــدارک مــورد نیــاز جهــت بررســی را در فایــل پیوســت بارگــذاری نماییــد و پــس از انتخــاب گزینــه "ثبــت
درخواســت" ،پرســش خــود را ارســال نماییــد .ایــن درخواســت در ســریعترین زمــان ممکــن توســط کارشناســان پاســخ داده خواهــد شــد.

پشتیبانی

• صن ــدوق س ــرمایه گذاری لوت ــوس پارس ــیان:
در ای ــن صن ــدوق درخواسـ ـت های ص ــدور ب ــه
یش ــود و روزه ــای
ن ــرخ ص ــدور هم ــان روز انج ــام م  
ش ــنبه ت ــا پن جش ــنبه ،روز کاری صن ــدوق اس ــت.

• صن ــدوق س ــرمایه گذاری پی ــروزان ،زری ــن پارس ــیان و نیک ــوکاری لوت ــوس
روی ــان :در ای ــن صندوقه ــا درخواســتهای ص ــدور ب ــه ن ــرخ ص ــدور اولی ــن روز
کاری بع ــد از ثب ــت درخواس ــت انج ــام میش ــود .در صن ــدوق پی ــروزان و زری ــن
پارس ــیان تمام ــی روزه ــای هفت ــه ب ــه ج ــز روزه ــای پنجش ــنبه و جمع ــه ،روز کاری
صن ــدوق اس ــت و در صن ــدوق نیک ــوکاری لوت ــوس روی ــان روزه ــای ش ــنبه ت ــا
پنجش ــنبه روز کاری صن ــدوق اس ــت.

ســرمایهگذارانی کــه نــام کاربــری
و کلمــه عبــور دریافــت نکردهانــد،
ســریعترین راه پاســخگویی بــه
پرس ـشهای آنهــا از طریــق صفحــه
"تمــاس بــا مــا" فراهــم شــده اســت.
بــا ورود بــه ایــن صفحــه ،تکمیــل
اطالعــات و انتخــاب گزینــه "ارســال"،
میتوانیــد پرســش خــود را مطــرح
نماییــد.
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زمانهای مهم

روند اجرایی صدور صندوقها

•صن ــدوق س ــرمایهگذاری اعتمادآفری ــن پارس ــیان ،ثروتآفری ــن پارس ــیان ،جس ــورانه
قهــا درخواس ـتهای خریــد بــه
رویــش لوتــوس و پشــتوانه طــای لوتــوس :در ایــن صندو 
یش ــود .س ــاعت کاری صن ــدوق
ن ــرخ ( )NAVنمای ــش داده ش ــده روی تابل ــو ب ــورس ثب ــت م 
ب ــرای خری ــد واحده ــای س ــرمایهگذاری مطاب ــق ب ــا س ــاعت معام ــات ب ــازار س ــرمایه اس ــت.
* زمان ثبت درخواستهای صدور در پرتال ،روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۰۸:۰۰تا  ۱۵:۳۰و پنجشنبه تا ساعت  ۱۱میباشد.
یشــود کــه واحدهــای ســرمایهگذاری آنهــا از
نکتــه مهم:ســود کامــل دوره در هــر صنــدوق بــه ســرمایهگذارانی تخصیــص داده م 
ابتــدای دوره در صنــدوق موجــود باشــد.
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•صنــدوق ســرمایه گذاری لوتــوس پارســیان :در ایــن صنــدوق درخواسـت های ابطــال
ب ــه ن ــرخ ابط ــال روز قب ــل انج ــام میش ــود و تمام ــی روزه ــای هفت ــه ج ــز روز جمع ــه روز کاری
صن ــدوق اس ــت .مبل ــغ ابط ــال ش ــده در ای ــن صن ــدوق ت ــا پای ــان هم ــان روز ب ــه حس ــاب
س ــرمایهگذار واری ــز میش ــود .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت پرداخ ــت مر ب ــوط ب ــه ابط ــال واحده ــای
صنــدوق لوتــوس پارســیان بــرای ســرمایهگذارانی کــه تــا ســاعت  ۱۱از طریــق پرتال اقــدام
بــه ثبــت درخواســت خــود میکننــد قبــل از ســاعت  14تأییــد و مبلــغ مربوطــه بــه حســاب
آنه ــا واری ــز میش ــود.

روند
اجراییابطال
صندوقها

•صنــدوق ســرمایهگذاری پیــروزان ،زریــن پارســیان و نیکــوکاری لوتوس
رویــان :در ایــن صندوقهــا درخواســتهای ابطــال بــه نــرخ ابطــال اولیــن روز
کاری بعــد از ثبــت درخواســت انجــام میشــود و مبلــغ ابطــال شــده ،دو روز
کاری بعــد از ارائــه درخواســت بــه حســاب ســرمایهگذاران واریــز میشــود.
•صنــدوق ســرمایهگذاری اعتمادآفریــن پارســیان ،ثروتآفریــن پارســیان،
جســورانه رویــش لوتــوس و پشــتوانه طــای لوتــوس :در ایــن صندوقهــا
درخواسـتهای فــروش بــه نــرخ ( )NAVنمایــش داده شــده روی تابلــو بــورس ثبــت
میشــود .ســاعت کاری صنــدوق در رابطــه بــا فــروش واحدهــای ســرمایهگذاری
مطابــق بــا ســاعت بــازار ســرمایه اســت .دوره تســویه صندوقهــای اعتمادآفریــن
پارســیان و پشــتوانه طــای لوتــوس  1روز کاری ،صنــدوق ثروتآفریــن پارســیان  2روز
کاری و صنــدوق جســورانه رویــش لوتــوس  3روز کاری اســت.

در پرتال جدید تأمین
سرمایه لوتوس پارسیان یک امکان
جدید برای سرمایهگذاران فراهم شده است
تا با ارزیابی سطح ریسکپذیری هر فرد ،بهترین
ابزارها برای تشکیل پرتفوی سرمایهگذاری به او معرفی
شود .به این ترتیب سرمایه گذاران محترم از طریق قسمت
سرمایه گذاری هوشمندانه می توانند به یک پرتفوی متنوع
و متناسب با وضعیت مالی ،میزان ریسک پذیری و اهداف
سرمایه گذاری خود دست پیدا کنند .این پرتفوی از طریق
تکمیل پرسشنامه سنجش ریسک و تعیین ریسک قابل
قبول برای سرمایه گذاری و با تکمیل پرسشنامه
استراتژی سرمایهگذاری و مشخص کردن
اهداف سرمایه گذاری ایجاد خواهد
شد.

*زمان ثبت درخواستهای ابطال در پرتال ،روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۰۸:۰۰تا  ۱۴و پنچشنبه تا ساعت  ۱۱میباشد.
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سرمایه گذاری هوشمندانه

 .2در ص ــورت دسترس ــی ب ــه ن ــام کارب ــری و کلم ــه عب ــور وارد پن ــل کارب ــری ش ــوید و ب ــا انتخ ــاب گزین ــه "س ــرمایه گذاری هوش ــمندانه" میتوانی ــد
بـــه پرسشـــنامه های س ــنجش ریس ــک و اس ــتراتژی س ــرمایه گذاری دسترس ــی پی ــدا کنیـــد و ب ــه س ــؤالهای آن پاس ــخ دهی ــد .پـــس از ورود بـــه
صفح ــه س ــرمایه گذاری هوش ــمندانه در ای ــن مرحل ــه ب ــا خوان ــدن مت ــن توافقنام ــه ،تأیی ــد آن و انتخ ــاب گزین ــه "بع ــدی" می توانی ــد ب ــه صفح ــات
پرسش ــنامههای س ــنجش ریس ــک و اس ــتراتژی س ــرمایه گذاری دسترس ــی پی ــدا کنی ــد و آنه ــا را تکمی ــل کنی ــد.

سرمایه گذاری هوشمندانه

2
برای این منظور:
 .1در صورتـــی کـــه عضویـــت نداریـــد
بـــا ورود بـــه پرتـــال تأمیـــن ســـرمایه
لوتـــوس پارســـیان و انتخـــاب گزینـــه
"بـــرای شـــروع کلیـــک کنیـــد" می توانیـــد
بـــه پرسشـــنامه های ســـنجش ریســـک
و اســـتراتژی ســـرمایه گذاری دسترســـی
پیـــدا کنیـــد و بـــه ســـؤالهای آن پاســـخ
دهیـــد.

1

در پایـــان اســـتراتژی ســـرمایه گذاری
شـــما نمایـــش داده خواهـــد شـــد.
بـــرای دریافـــت اطالعـــات بیشـــتر و
پرتفـــوی پیشـــنهادی بایـــد در پرتـــال
عضـــو شـــوید.
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در ایـــن مرحلـــه می توانی ــد
ب ــا انتخ ــاب گزین ــه "بع ــدی"
ب ــه س ــؤالهای پرسش ــنامه
س ــنجش ریس ــک دسترس ــی
پی ــدا کنی ــد و ب ــه آ نه ــا پاس ــخ
دهی ــد.
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پـــس از تکمیـــل پرسش ــنامه س ــنجش
ریســـک ،بـــه ســـؤالهای پرسش ــنامه
اســـتراتژی ســـرمایه گذاری دسترس ــی
پیـــدا میکنیـــد و ب ــا انتخ ــاب گزین ــه
"بعـــدی" میتوانیـــد ب ــه آ نه ــا پاس ــخ
دهی ــد.

پ ــس از پاســـخ بـــه ســـؤالهای هـــر
دو پرسش ــنامه ،پرتفـــوی متناســـب
ب ــا می ــزان ریســـک پذیری و اهـــداف
س ــرمایه گذار یتان ب ــه ش ــما پیش ــنهاد
داده خواهـــد شـــد .در پاییـــن
همی ــن صفح ــه ق ــادر خواهی ــد ب ــود ب ــا
تغیی ــر می ــزان ریســـک ،پرتفویهـــای
پیش ــنهادی و اطالع ــات مرب ــوط ب ــه ه ــر
صن ــدوق را مشـــاهده کنیـــد.
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