सूचना:
आपणास
१)

युचुअल फंडात गुंतवणूक कर याची इ छा आहे काय?
युचुअल फंडा या लाज" कॅप, %मड कॅप, म'ट) कॅप, संतु%लत (Balanced) इ. समभाग आधा.रत योजनांम0ये
द)घ" मुदतीत संप3ती 4नमा"ण कर याची ताकद असते. अशा योजनेत एस.आय.पी.

या मा0यमातून दर

म7हना ठरा9वक र:कम 4नय%मतपणे द)घ" काळासाठ< गुंतवत राहणे अ4तशय फायदे शीर होते.
२) >थम मला 9422430302 वर फोन करा, आपण एकमेकांशी चचा" क@न मी तुमची जोखीम Bवीकार याची
तयार) Cकती आहे , तु हाला कोण3या कारणासाठ< गंत
करावयाची आहे , इ. समजून घेईन आEण
ु वणक
ू
3यानंतर मी तु हाला गुंतवणुकFची योGय तीच योजना सुचवेन.
३) आता सव" फॉम"सची 9>ंट काढून Kया व फॉम" म0ये Lया Lया 7ठकाणी XX केले'या आहे त तेथे सNया करा.
४) दर म7हना तु हाला एकूण जेवPया रकमेची एस.आय.पी. करावयाची असेल Cकं वा एकरकमी गुंतवणूक असेल
तेवPया रकमेचा चेक MFU Escrow Account या नावाचा %लहून जोडावा. एस.आय.पी. साठ< CTF – SIP हा
फॉम" वापरा, आEण जर तु हाला एकरकमी गंत
ु णक
ू करावयाची असेल तर CTF – Purchase हा फॉम" वापरा.
५) सोबत PAN काड" व आधार काड" ची झेरॉ:स >त 3यावर सह) क@न जोडावी.
६) के.वाय.सी.: जर तु ह) >थमच

युचुअल फंड म0ये गुंतवणूक करत असाल तर तु हाला KYC करणे जXर)चे

आहे , KYC फॉम" वर, प7ह'या पानावर एक फोटो Yचकटवा व 3यावर आडवी सह) करा. दस
ु र) सह), पान
Z.२ वर XX केले'या 7ठकाणी करा.
७) खाल)ल>माणे मा7हती याच कागदावर %लहावी: Nया पानाची 9>ंट काढून तु ह) फॉम" सोबत जोडा
i)

इमेल आय.डी.:

ii)

मोबाईल नंबर:

iii) वारसाचे नांव:
iv) ज\म 7ठकाण (िज'हा):
v)

राजकारणाशी तुमचा काह) संबध आहे काय? होय Cकं वा नाह)

vi) वा9ष"क सरासर) उ3प\न:
vii) नोकर) करता काय – खाजगी का सरकार):
viii) bयवसाय करता काय:
ix) एस.आय.पी. ची र:कम दर म7हना साधारण कोण3या तारखे या दर याने बँकेतून वजा होऊन जावी ती
तार)ख %लहा:
युचुअल फंडातील सव" योजना द)घ" मुदतीसाठ< उ3तम असतात. अ'प काळात नफा Cकं वा नुकसान काह)ह) होऊ
शकते. गुंतवणुकFचा कालावधी Cकमान ५ वषe तर) असावा, चZवाढ)चा व शेअर बाजाराचा असाधारण फायदा खरे तर
द)घ" काळ 4नय%मत गंत
ु वणक
ू करत रा7हले तर %मळतो.
आता वर)ल>माणे सव" फॉम" व कागदपfे कु.रअर अथवा पोBटाने खाल)ल प33यावर पाठवून gया:

Thakur Financial Services
275, Manisha, Near ICICI Bank, Kaviltali, Chiplun-415605, Dist: Ratnagiri.
Mobile: 9422430302 Tel – Office: 02355-251089 Email: sadanand.thakur@gmail.com

वर)ल>माणे नhदणी 7ह एकदाच करावी लागते यानंतर तु ह) सारे bयवहार पेपरलेस क@ शकता. नवीन गुंतवणूक
कारणे, नवीन एस.आय.पी. सुX करणे, पैसे काढणे, बँक खाते बदल) कारणे, इ. अनेक बाबी तु ह) Bवत: ऑनलाईन
क@ शकता अथवा आम या ऑCफसम0ये फोन क@नह) आ हाला सांगू शकता, आ ह) तुम या सूचने>माणे bयवहार
क@ व तो तु ह) २४ तासाचे आत तु हाला आले'या इमेल Cकं वा मेसेज >माणे मंजूर क@न पुणे होऊ शकतो.
आम याकडून मळणा या सेवा सु वधा:
1. तुम या गुंतवणुकFचा तपशील २४/७ केbहाह) पाह याची सु9वधा 7दल) जाते.
2. गंत
ु वणक
ु Fचा थोड:यात तपशील २४/७ पाह यासाठ< मोफत मोबाईल अॅप 7दले जाईल.
3. आपण यापूवo

युचुअल फंडाम0ये गुंतवणूक असेल तर 3याचाह) तपशील पाह याची सु9वधा.

4. नवीन गुंतणूक कारणे, पैसे काढणे, एका योजनेतून दस
ु qया योजनेत वग" करणे, नवीन एस.आय.पी. सX
ु
करणे, एस.ट).पी. Cकं वा एस.डr'यू.पी. करणे हे सारे bयवहार ऑनलाईन कर यासाठ< Bवतंf लॉगीन 7दले
जाईल याचा वापर डेBकटॉप Cकं वा मोबाईल अॅप वाप@न आपण क@ शकाल.
5. आप'या गरजेनस
ु ार योजना 4नवड यासाठ< आमचे माग"दश"न %मळे ल.
जर तु हाला या संकेतBथळावर)ल मा7हती उपयु:त वाटल) तर कृपया तुम या प.रYचत bय:तींना या संकेतBथळाची
मा7हती gया मुuय3वेक@न जे लोकं vामीण भागात राहतात 3यांना अवwय कळवा जेणेक@न 3यानाह)

युचुअल

फंडाची मा7हती होईल.

यु युअल फंडातील गुंतवणुक 7ह बाजारातील जोखमीचे अधीन असुन मागील कामगीर) भ9वxयात तशीच रा7हल
अथवा रहाणार नाह). गुंतवणुक कर यापुवo ऑफर डा:युमyट वाचुन व समजुन Kयावे.
काह) अYधक मा7हती हवी अस'यास 9422430302 वर फोन करा.

