ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริกำรบิซ ไอแบงก์กิ้งประเภทต่ำง ๆ
ข้ อกำหนดเกีย่ วกับบริกำรกองทุนรวม
ข้อกาหนดนี้เป็ นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริ การกองทุนรวมระหว่างผูข้ อใช้บริ การ หรื อ “ผูข้ อ” กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ “ธนาคาร” โดยผู้
ขอตกลงผูกพันตามข้อกาหนดนี้ทุกประการ
1. กำรให้ บริกำร
บริ การกองทุนรวมเป็ นบริ การที่ผขู ้ อสามารถสัง่ ซื้ อและสัง่ ขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม ตลอดจนมีคาสั่งหรื อดาเนิ นการอื่นใดตามที่ธนาคารแจ้งให้
ทราบ โดยปฏิบตั ิตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกาหนดนี้
2. เงือ่ นไขและขั้นตอนกำรให้ บริกำร
2.1 ผูข้ อที่ประสงค์ใช้บริ การจะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนซึ่ งออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
และต้องลงทะเบียนเลขที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอใช้บริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งกับธนาคารที่สาขาที่ผขู ้ อสมัครใช้บริ การบิซ ไอแบงก์กิ้ง หรื อสาขาที่ผขู ้ อเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม
2.2 ผูข้ อสามารถทารายการดังต่อไปนี้ ผา่ นบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งนี้ ได้
(1)สัง่ ซื้อหน่วยลงทุน (2)สัง่ ขายหน่วยลงทุน (3)เรี ยกดูรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของผูข้ อ และ(4)รายการอื่นใดตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
2.3 ผูข้ อสามารถทารายการตามข้อ 2.2 สาหรับกองทุนรวมต่างๆ ได้แก่ กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) กองทุน
เปิ ดบัวหลวงตราสารหนี้ ภาครัฐ (B-TREASURY) และกองทุนรวมแบบมีระยะเวลาและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Fund) ตลอดจน
กองทุนรวมอื่นๆ ที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
2.4 ผูข้ อสามารถส่งคาสัง่ ซื้อและขายกองทุนรวมผ่านบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งได้ต้ งั แต่ 8.30 – 16.00 น.ของวันทาการธนาคาร ทั้งนี้ ผูข้ อไม่สามารถส่ งคาสั่งซื้ อหรื อ
ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้ง
2.5 ผูข้ อสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ได้ไม่เกิ น 10,000,000 บาท/ครั้ง และผูข้ อสามารถส่ งคาสั่งขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม ได้ไม่เกิ น
10,000,000 บาท/ครั้ง หรื อ 1,000,000 หน่วย/ครั้ง
ราคาหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื้ อหรื อขายจะเป็ นไปตามมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV) ณ สิ้ นวันที่สงั่ ซื้อหรื อขาย แล้วแต่กรณี
3. ข้ อพิจำรณำเกีย่ วกับกองทุนรวม ข้ อจำกัดควำมรับผิด และเงือ่ นไขทั่วไป
3.1 ผูข้ อสามารถรับหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญของกองทุนได้ที่สาขาของธนาคารกรุ งเทพ หรื อที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
3.2 ผูข้ อได้ศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญของกองทุนแล้ว ก่อนที่จะทารายการผ่านอินเทอร์ เน็ต
3.3 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิ น และมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนอาจได้รับเงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ขึ้นอยูก่ บั มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV)ของกองทุนนั้นๆ และอาจไม่ได้รับการชาระคืนภายในเวลาที่กาหนด หรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่ผขู ้ อ
ได้มีคาสัง่ ไว้
3.4 การลงทุนมีความเสี่ ยง ผูข้ อควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
3.5 ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
3.6 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนต้องผ่านการทาแบบสอบถามประเมินระดับการยอมรับความเสี่ ยง
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผขู้ อรับทราบระดับความเสี่ ยงของตนเองก่อนการตัดสิ นใจลงทุน และสามารถเลื อกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุน โดยผูข้ อต้องทาแบบสอบถามประเมิ นระดับการยอมรั บความเสี่ ยงใหม่เมื่ อครบ 2 ปี นับจากครั้ งล่ าสุ ด มิ ฉะนั้นผูข้ อจะไม่
สามารถทารายการได้
3.7 ในกรณี ที่ผขู้ อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผูข้ อรั บทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอี ยดโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไข
เพิ่มเติ มโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูก พันระหว่างบริ ษทั จัดการ และผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ที่ จดั ท าขึ้ นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน
3.8 เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการมีสิทธิ ไม่จดั สรรหน่ วยลงทุน หรื อยกเลิ กการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลใดที่ถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3.9 ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งจานวนหรื อบางส่ วนย่อมขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
และผูข้ ออาจขาดทุนหรื อได้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรื ออาจได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
3.10ในกรณี การสัง่ ซื้อหรื อสัง่ ขาย หากมีขอ้ ขัดข้องทางเทคนิ คเกิดขึ้น อาจไม่มีการทารายการดังกล่าว
3.11ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อหน่ วยลงทุน เป็ นผูร้ ับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายหน่ วยลงทุนให้บริ ษทั จัดการเท่านั้น ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการ
คานวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
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