
Kamco Premier Market Index Fund
Redemption Form

صندوق كامكو لمؤشر السوق األول
طلب إسترداد

I/we hereby request to redeem the following number of units from 
Kamco Premier Market Index Fund, as per the Net Asset Value for 
the units.

Redemption fees of 0.25% will be applied.
(Please fill in either the number of units to be redeemed or the total amount)

Please settle the total amount redeemed as follows:

Method of Payment

(Only if the account currency is different 
than the currency of the country in which 
the beneficiary’s account is located)

أتقــدم / نتقــدم بموجــب هــذا الطلــب الستـــرداد عدد الوحدات التالية من صندوق 
كامكــو لمؤشــر الســوق األول وذلك حســب سعــر القيمــة الصافيــة للوحــدات. 

مصاريف استرداد بنسبة 0.25% من المبلغ المسترد.
)يرجى ملىء إما عدد الوحدات المطلوب استردادها أو المبلغ االجمالي(

يرجى سداد المبلغ اإلجمالي كما يلي:

طريقة الدفع

Client SignatureSignature & Stamp (Fund Manager)  توقيع العميل

Notes:
* The settlement amount shall be disbursed in Kuwaiti Dinars.
* The Redemption Form must be submitted to the manager one business day before 
the valuation day, no later than 10:00am (Kuwait local time) on the relevant dealing 
day, otherwise the redemption request will be processed the next trading day.

 مالحظات:
 *  يصرف مبلغ التسوية بالدينار الكويتي.

 *  يجب أن يتم تسليم طلب االسترداد إلى المدير قبل يوم عمل من يوم التقييم في موعد 
أقصاه الساعة العاشرة صباحًا )بالتوقيت المحلي لدولة الكويت( في يوم التعامل المعني و إال 

سيتم ترحيل طلب االسترداد إلى يوم التعامل الذي يليه.

توقيع وختم مدير الصندوق

)فقط إذا كانت عملة الحساب مختلفة عن 
عملة البلد الذي يوجد فية حساب المستفيد(

Number of Units Held عدد الوحدات المملوكة

Transfer the amount to my/our Bank name تحويل المبلغ إلى حسابي / حسابنا في البنك

No of Units to Be Redeemed عدد الوحدات المطلوب استردادها

Total Amount to Redeem (KWD) المبلغ اإلجمالي لالسترداد )د.ك(

Amount (KWD)Total المجموعالمبلغ )دينار كويتي(

Others غيرها

NationalityCivil ID بطاقة مدنيةالجنسية

Telephone E-mailهاتف بريد إلكتروني

Account No.Country البلدرقم الحساب

CurrencyIntermediate Bank البنك الوسيطعملة الحساب

Client Name      اسم العميل

Address العنوان

IBAN/Account No. رقم األيبان/رقم الحساب

)YYYY/السنة()MM/الشهر()DD/اليوم(
DateClient Code رمز العميلالتاريخ /    /

أمين الحفظ  ومراقب االستثمار
الشركة الكويتية للمقاصة )ش.م.ك(

رأسمال الصندوق: 100 - 5 مليون د.ك

Fund Custodian & Controller
Kuwait Clearing Company (K.S.C.)

Fund Capital: KWD 5 - 100 million

Passport No.
(non-resident)CRN

جواز سفر
سجل تجاري)لغير المقيمين(


