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بانک  Barclaysانگلستان خدمت نوینی را در حوزه بانکداری اختصاصی معرفی کرده است که در حاا
حاضر برای مشتریان ویژه دارنده حساب جاری ،با شرط حداقل موجودی  5000پوند به منظور سرمایه گذاری،
در مرحله پایلوت و آزمایشی عملیاتی شده است .بر اساس این خدمت که باا عناوان "برناماه ریا ی و سارمایه
گذاری  " Plan & Investو با همکاری شرکت  Scalable Capital 2طراحی شده است ،مشتری مای تواناد
ایده و برنامه سرمایه گذاری خود را با مشخص نمودن هدف سودآوری مدنظرش به بانک اعالم کناد و باناک،
متناسب با آن هدف و شخصی سازی برنامه بر اساس اهداف اعالم شده از طرف مشتری ،با منابع مازاد موجود در
حساب جاری وی (با حداقل مبلغ ذکر شده) پرتفوی سرمایه گذاری تشکیل دهد .در ابتدا مشتری باید با تکمیل
پرسشنامه جامعی ،وضعیت دقیق مالی و بازه های زمانی ماورد انتظاارش بارای دریافات ساود را اعاالم نمایاد
همچنین پرسشنامه دیگری نی مبنی بر ارزیابی شخصیتی وی در مواجه با ریسک و مخاطرات سرمایه گاذاری باه
وی ارائه می شود .بانک  Barclaysاین اطالعات را در پلتفرم خود بارای تللیال هوشامند توسام تای هاای
مشاوره سرمایه گذاری وارد نموده و بیش از  10ه ار مسیر سرمایه گذاری ،به صاورت سیساتمی ماورد ارزیاابی
قرار می گیرد تا بهترین ترکیب برای مشتری انتخاب شود.

شایان ذکر است کارم د دریافتی توسم بانک به می ان  1/39تا  1/59درصد از ارزش کل پرتفوی سارمایه
گذاری مشتری در پایان هر سا تعیین شده است .در حا حاضر درخواست برقاراری ایان خادمت ناوین از
طریق اینترنت امکان پذیر بوده و در اواخر تابستان سا جاری مایالدی از طریاق  Appموبایال باناک نیا در
دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت .از نکات مثبت این خدمت می توان گفت هر گوناه تیییاری در وضاعیت
بازارهای مالی و یا تیییر ش رایم مشتریان به صورت منعطف در این برنامه قابل اعما و تطبیق باا شارایم جدیاد
است.
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