Regulamin korzystania z internetowej Platformy Transakcyjnej
Niniejszy Regulamin korzystania z internetowej Platformy Transakcyjnej określa zasady usługi pośrednictwa
w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, tryb, zasady oraz warunki zawarcia Umowy o korzystanie z
Platformy Transakcyjnej oraz warunki składania zleceń i dyspozycji związanych z Uczestnictwem w Franklin
Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w zakresie, w jakim Statut Funduszu przewiduje taką możliwość.
Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych z osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do
czynności prawnych.

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1) Agent Transferowy – podmiot prowadzący Rejestry Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych zdefiniowany
w Prospekcie Informacyjnym,
2) Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna lub osoby fizyczne w rozumieniu Ustawy AML,
3) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 922, ze zm.),
4) Dyspozycja Rejestracji – czynność podjęta przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Platformy,
5) Dystrybutor – Moventum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000042197, podmiot uprawniony na
podstawie umowy z Funduszami Inwestycyjnymi lub Towarzystwem do występowania w imieniu Funduszy
Inwestycyjnych w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz
odbierania

od

Uczestników

innych

oświadczeń

związanych

z

uczestnictwem

w

Funduszach

Inwestycyjnych, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję papierów Wartościowych i Giełd
(obecnie Komisję Nadzoru Finansowego),
6) FATCA - Ustawa z dnia 9 pażdziernika 2015r o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712)
7) Fundusz, Fundusze Inwestycyjne – Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do
rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr Rfi 1315 z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, zarządzany
przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
8) Hasło – poufny i znany jedynie Klientowi ciąg znaków alfanumerycznych. Hasło wraz z Identyfikatorem
Użytkownika służy do identyfikacji i autoryzacji logowania Użytkownika do Platformy,
9) Identyfikator Użytkownika – indywidualny, ośmiocyfrowy numer nadawany przez Agenta Transferowego
udostępniany przez Dystrybutora każdemu Użytkownikowi Platformy wraz z Hasłem służy do identyfikacji i
autoryzacji logowania Użytkownika do Platformy,
10) Infolinia – telefoniczna obsługa Użytkowników Platformy Transakcyjnej przez Dystrybutora,
11) Jednostka Uczestnictwa, Jednostka - instrument finansowy reprezentujący prawa majątkowe Klienta,
wynikające z jego udziału w Funduszu, określone szczegółowo przez Statut Funduszu,
12) Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza korzystać z
Platformy
13) Numer PIN – numer składający się z sześciu losowo wybranych cyfr, służący do pierwszego logowania do
Platformy oraz jako hasło identyfikujące na Infolinii,
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14) Otwarcie Rejestru – złożenie zlecenia rejestracji w Subfunduszu,
15) Platforma Transakcyjna lub Platforma – informatyczny serwis transakcyjny dostępny na stronie
internetowej https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app.
16) Prospekt Informacyjny, Prospekt – sporządzony zgodnie z przepisami prawa dokument zawierający
szczegółowe informacje o Funduszu i Towarzystwie, w tym zawierający Statut,
17) Rejestr Uczestnictwa (Rejestr) - elektroniczna ewidencja danych dotyczących każdego Uczestnika
Funduszu, prowadzona przez Agenta Transferowego,
18) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z internetowej Platformy Transakcyjnej, stanowiący
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.),
19) Towarzystwo – Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 26 p., Warszawa,
20) Uczestnik – osoba, która za wpłatę wniesioną do Funduszu nabyła przynajmniej część Jednostki
Uczestnictwa,
21) Umowa – umowa o korzystanie z Platformy Transakcyjnej na zasadach określonych w niejszym
Regulaminie, stanowiąca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) zawierana
pomiędzy Dystrybutorem a Klientem,
22) Usługa – usługa świadczona przez Dystrybutora za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej w ramach,
której następuje przyjmowanie dyspozycji i zleceń oraz udostępnianie informacji związanych z
uczestnictwem w Funduszu Inwestycyjnym,
23) Ustawa - Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896),
24) Ustawa AML – ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.). Od dnia 13 lipca
2018 r. Ustawa AML oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z dnia 12 kwietnia 2018),
25) Ustawa CRS - ustawa z dnia 9 marca 2017 r o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (Dz.
U. 2017 r., poz. 648),
26) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z
Platformy,

uzyskała

Identyfikator

Użytkownika

i Hasło

umożliwiające

korzystanie

z

Platformy

Transakcyjnej,
27) Statut – uchwalony przez Towarzystwo statut Funduszu regulujący w szczególności prawa i obowiązki
Uczestników Funduszy związane z uczestnictwem w Funduszu,
28) Test odpowiedniości – test przeprowadzany na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w
doniesieniu do takich instrumentów z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 769),
29) Zlecenie – czynność mająca na celu zmianę wartości Rejestru oraz zmianę danych Uczestnika Funduszu.
Pozostałe terminy i określenia użyte w Regulaminie mają znaczenie takie, jak w Prospekcie Informacyjnym
i Statucie Funduszu.
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§ 2. Postanowienia Ogólne

1.

Dystrybutor wykonując czynności pośrednictwa określone w niniejszym Regulaminie działa na zlecenie
Funduszu lub Towarzystwa jako Dystrybutor Jednostek Uczestnictwa zbywanych i odkupywanych przez
Fundusz.

2.

Dystrybutor udostępnia do sprzedaży Jednostki Uczestnictwa Funduszu za pośrednictwem Platformy
Transakcyjnej działając w interesie Funduszu, Uczestników i Użytkowników Platformy.

3.

Dystrybutor zapewnia przestrzeganie zasad przechowywania i archiwizowania dokumentów, w tym Danych
Osobowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa
Funduszu.

4.

Przed złożeniem Dyspozycji Rejestracji Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Prospektu
Informacyjnego Funduszu, w którym zamierza nabyć Jednostki Uczestnictwa.

5.

Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, kluczowych
informacjach dla inwestorów, Statucie odpowiedniego Funduszu. Możliwy jest zarówno wzrost jak i spadek
wartości Jednostki Uczestnictwa. Nie ma gwarancji, iż Fundusz osiągnie zysk z inwestycji lub nie poniesie
straty.

6.

Historyczne wyniki Funduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość
inwestycji może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność Jednostek Uczestnictwa
Funduszy może być wyłączona.

7.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wyniki inwestycyjne Funduszy. Wszelkie materiały i analizy
inwestycyjne udostępnione za pośrednictwem Platformy mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią
gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości, oraz nie stanowią sugestii, co do nabycia, sprzedaży
lub zamiany jakichkolwiek Jednostek.

8.

Od Inwestycji w Fundusz dokonywanych w ramach Uczestnictwa otwartego za pośrednictwem Platformy nie
są pobierane opłaty manipulacyjne. Dystrybutor informuje, że nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

9.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Użytkowników Platformy wyłącznie na ich własne ryzyko
i odpowiedzialność.

10. Dystrybutor informuje, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Fundusz nie gwarantuje realizacji
założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
11. Po zrealizowaniu zlecenia nabycia, umorzenia oraz zamiany jednostek uczestnictwa przez Agenta
Transferowego, Użytkownik za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej otrzymuje dostęp do potwierdzenia
realizacji zlecenia w formacie pdf, w sposób umożliwiający mu przechowywanie i zapisywanie tego pliku.

§ 3. Zasady świadczenia Usługi

1.

Złożenie przez Użytkownika Dyspozycji Rejestracji za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej stanowi
równocześnie zlecenie nadania Identyfikatora Użytkownika. Identyfikator Użytkownika przesyłany jest na
adres e-mail wskazany w Dyspozycji Rejestracji.

2.

W trakcie składania Dyspozycji Rejestracji Klient jest zobowiązany wskazać przynajmniej jednego
Beneficjenta rzeczywistego.

3.

Po złożeniu Dyspozycji Rejestracji, dostarczeniu środków finansowych na pokrycie pierwszego nabycia
Jednostek Uczestnictwa oraz potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika na zasadach określonych
w § 4. ust. 4, Klient otrzymuje dostęp do Platformy.
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4.

Warunkiem rozpoczęcia przez Dystrybutora świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
Jednostek Uczestnictwa jest zawarcie Umowy.

5.

Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej, na etapie składania Dyspozycji Rejestracji,
z zastrzeżeniem, że możliwość korzystania przez Klienta z Platformy Transakcyjnej nastąpi z chwilą
potwierdzenia tożsamości przez Użytkownika na zasadach określonych w § 4. ust. 4.

6.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a warunki jej wypowiedzenia bądź rozwiązania zostały opisane
w § 10 Rozwiązanie Umowy.

7.

Przed zawarciem Umowy Dystrybutor udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej
Regulamin w formie pliku w formacie pdf, w sposób umożliwiający mu przechowywanie i zapisywanie tego
Regulaminu. Regulamin stanowi część Umowy i wiąże Dystrybutora oraz Użytkownika z chwilą zawarcia
Umowy.

8.

Po przesłaniu Identyfikatora Użytkownika, na zarejestrowany w Polsce numer telefonu komórkowego
wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Dyspozycji Rejestracji na Platformie Transakcyjnej,
przesyłana jest wiadomość tekstowa (SMS) zawierająca Numer PIN służący do pierwszego logowania do
Platformy oraz do identyfikacji Użytkownika na Infolinii.

9.

Przy otwarciu Rejestru Użytkownik zobowiązany jest do wskazania numeru swojego rachunku bankowego,
na który będą przekazywane środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz z którego
powinna zostać przekazana pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu.

10. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik nie może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w
ramach Usługi. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik nie może również wskazać osób uposażonych w
rozumieniu art. 111 ust. 1 Ustawy.
11. Korzystanie z Usługi wiąże się dla Użytkownika z koniecznością otwarcia, za pośrednictwem Dystrybutora,
Rejestru w Funduszu. Nie jest możliwe składanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy
Transakcyjnej zleceń i dyspozycji na posiadane przez niego Rejestry w Funduszach, jeżeli Rejestry te
zostały otwarte w inny sposób niż za pośrednictwem Dystrybutora.
12. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik może mieć aktywny wyłącznie jeden Identyfikator Użytkownika,
w ramach którego może inwestować w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.
13. Produkty oferowane za pośrednictwem Platformy transakcyjnej skierowane są wyłącznie do osób fizycznych
o pełnej zdolności do czynności prawnych. Z chwilą dokonania Rejestracji Użytkownik potwierdza, że
posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
14. Klienci poddawani są dodatkowemu sprawdzeniu pod kątem czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu Ustawy AML i podlega akceptacji przez Towarzystwo przed
rozliczeniem pierwszej wpłaty.
15. Platforma Transakcyjna jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym, że Dystrybutor
zastrzega sobie możliwość dokonywania planowych przerw konserwacyjnych, o czym Użytkownicy będą
informowani z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie.
§ 4. Zakres przedmiotowy Usługi
1. Usługą objęty jest jedynie Fundusz wraz z subfunduszami utworzonymi w ramach Funduszu.
2. W ramach Usługi udostępniane są następujące dyspozycje i zlecenia:
a) Dyspozycja Rejestracji,
b) zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
c) zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa,
d) dyspozycja zmiany danych.
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3. Za pośrednictwem Platformy Użytkownikowi udostępnia się ponadto możliwość:
a)

sprawdzenia stanu Rejestru,

b)

sprawdzenia historii zleceń złożonych za pośrednictwem Platformy,

c)

sprawdzenia historii rozliczonych transakcji,

d)

sprawdzenia numerów rachunków bankowych do wpłat bezpośrednich;

e)

zapoznania się z dokumentami Funduszu;

4. Wskazane przez Klienta w ramach Dyspozycji Rejestracji w Platformie Dane Osobowe oraz numer rachunku
bankowego wykorzystywane są w celu identyfikacji i weryfikacji tożsamości potencjalnego Użytkownika.
Weryfikacja tożsamości Klienta następuje w drodze porównania imienia i nazwiska właściciela rachunku
bankowego oraz numeru rachunku bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków tytułem nabycia
Jednostek Uczestnictwa, z rachunkiem bankowym oraz imieniem i nazwiskiem Klienta wskazanymi w
Dyspozycji Rejestracji.
5. W sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności w zakresie imienia, nazwiska lub numeru rachunku między
danymi podanymi przez Klienta i danymi dostępnymi w przelewie z banku – tożsamość Użytkownika nie
zostaje potwierdzona i nie dochodzi do nabycia Jednostek Uczestnictwa.
6. W przypadku, braku potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób określony w ust. 4, środki wpłacone tytułem
nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach pierwszej wpłaty, zwracane są niezwłocznie na rachunek
bankowy, z którego nastąpiła wpłata. Do momentu potwierdzenia tożsamości, sposób postępowania
określony w zdaniu poprzednim stosowany będzie odpowiednio do wszystkich kolejnych wpłat. Zwrot środków
opisany powyżej następuje niezwłocznie po zakończeniu niepomyślnej weryfikacji danych wskazanych w
ust. 4, przy czym nie później, niż w ciągu 4 dni roboczych, za wyjątkiem sytuacji, w których terminowy zwrot
nie może zostać zrealizowany z przyczyn niezależnych od Funduszu lub Dystrybutora.
7. Brak potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób określony w ust. 4 skutkuje zamknięciem Rejestru
Uczestnictwa, w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia Dyspozycji Rejestracji.
8. Do czasu potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób określony w ust. 4, Klientowi nie zostanie nadany
Identyfikator Użytkownika oraz Numer PIN.
9. Kolejne wpłaty tytułem nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, dokonywane po potwierdzeniu tożsamości
Użytkownika, mogą być inicjowane z innych rachunków bankowych, niż rachunek wskazany w trakcie
składania Dyspozycji Rejestracji w Platformie.
10. Przed Otwarciem Rejestru Klient poddawany jest ocenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji (Test
odpowiedniości), celem zbadania czy inwestycja w Fundusz jest dla niego odpowiednia.
11. Dystrybutor informuje, iż może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych informacji o Użytkowniku bądź
złożenia dodatkowych oświadczeń, w celu realizacji obowiązków Funduszu lub Towarzystwa wynikających z
Ustawy AML, Ustawy CRS albo FATCA.
12. Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania zakazu przekazywania
(dostarczania) treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
13. Rozszerzenie zakresu funkcjonalności Platformy nie wymaga zmiany Regulaminu.
§ 5. Zasady działania Infolinii
1. Po zarejestrowaniu się Użytkownika na Platformie Dystrybutor udostępnia mu Infolinię.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Infolinii po otrzymaniu Identyfikatora Użytkownika i Numeru PIN.
3. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00
(+48) 541 75 88 - opcja numer (2).
4. Za pośrednictwem Infolinii Użytkownik może złożyć:
5

– 17:00 pod numerem telefonu

a)

dyspozycję zmiany Numeru PIN,

b)

wniosek o przypomnienie Identyfikatora Użytkownika,

c)

reklamację.

5. Pracownik Infolinii identyfikuje osoby korzystające z Infolinii poprzez Identyfikator Użytkownika, Numer PIN,
imię i nazwisko oraz inne dane, jeżeli poweźmie wątpliwość, co do tożsamości osoby dzwoniącej.
6. Dyspozycje składane za pośrednictwem Infolinii przyjmowane są przez pracownika Infolinii. Pracownik Infolinii
może odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku awarii urządzeń telekomunikacyjnych lub awarii urządzenia
nagrywającego lub uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości osoby dzwoniącej.
7. Osoba przyjmująca Zlecenie może także zażądać od osoby składającej zlecenie przez Infolinię innych danych
pozwalających na przyjęcie zlecenia, jednak nie innych niż te, które znajdują się w Rejestrach Użytkownika
Platformy.
8. Zlecenie składane przez telefon może nie zostać przyjęte przez Pracownika Infolinii, jeżeli podane przez
Użytkownika dane są niezgodne z danymi zawartymi na Rejestrze Uczestnictwa, bądź dyspozycja jest
niekompletna lub wzbudza jakiekolwiek wątpliwości odnośnie jej treści.
§ 6. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i identyfikacji Użytkownika Platformy
1. W celu złożenia zlecenia, dyspozycji bądź uzyskania informacji na temat swoich inwestycji, Użytkownik
powinien się zidentyfikować poprzez wprowadzenie w odpowiednich polach Identyfikatora Użytkownika oraz
Hasła.
2. W trakcie logowania do Platformy następuje połączenie ze stroną startową Platformy, która jest szyfrowana
przy wykorzystaniu technologii Secure Socket Layer (SSL). Do składania zleceń lub uzyskiwania informacji za
pośrednictwem Platformy wymagane jest użycie przeglądarki internetowej umożliwiającej szyfrowanie
transmisji danych. Dodatkowo przeglądarka musi umożliwiać obsługę plików cookies oraz powinna być tak
skonfigurowana, aby możliwe było zapisywanie plików cookies na dysku lokalnym użytkowanego komputera.
Zapisywane pliki cookies zawierają jedynie informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po
zakończeniu korzystania z Usługi są usuwane z systemu informatycznego.
3. W trakcie pierwszego logowania do Platformy, Platforma wymusza konieczność zdefiniowania własnego
Hasła.
4. Z chwilą zatwierdzenia przez Użytkownika Hasła spełniającego wymogi bezpieczeństwa Platformy dostęp do
Platformy możliwy jest wyłącznie przy pomocy Hasła ustanowionego w sposób określony w § 6 ust. 3.
5. Ustanowienie własnego Hasła nie zmienia Numeru PIN, który w dalszym ciągu stanowić będzie podstawę
identyfikacji Użytkownika podczas korzystania z Infolinii.
6. Użytkownik zobowiązany jest do:
a)

przechowywania Hasła, Identyfikatora Użytkownika i PIN w sposób uniemożliwiający ujawnienie osobom
trzecim,

b)

nieujawniania Hasła, Identyfikatora Użytkownika i PIN osobom trzecim,

c)

natychmiastowej zmiany Identyfikatora Użytkownika, Hasła i PIN w przypadku ujawnienia osobom trzecim
lub zaistnienia możliwości poznania ich przez osoby nieuprawnione.

7. Każde zlecenie i dyspozycja złożone przy użyciu poprawnego Identyfikatora Użytkownika i Hasła będą
traktowane, jak zlecenia złożone przez Użytkownika.
8. W przypadku zapomnienia, zagubienia lub trzykrotnego błędnego wprowadzenia Numeru PIN, jak również w
przypadku ujawnienia go osobom trzecim bądź zaistnienia możliwości jego poznania przez osoby
nieuprawnione, Użytkownik zgłasza potrzebę nadania nowego Numeru PIN za pośrednictwem Infolinii, przy
czym w przypadku, gdy zgłoszenie nastąpiło po zdefiniowaniu własnego Hasła, w sposób określony w ust. 3,
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Numer PIN nadany w odpowiedzi na to zgłoszenie służyć będzie jedynie identyfikacji Użytkownika dla celów
korzystania z Infolinii. W odpowiedzi na zgłoszenie, Dystrybutor dokonuje zmiany Numeru PIN i przesyła go
Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) przesyłanej na numer telefonu komórkowego
przypisany do Rejestru Uczestnictwa.
9. W przypadku trzykrotnego podania błędnego Hasła, dostęp do Platformy zostaje automatycznie zablokowany,
a Użytkownik traci prawo do korzystania z Platformy do czasu nadania nowego Hasła. Odblokowanie dostępu
do Platformy następuje za pośrednictwem Platformy przy wykorzystaniu opcji „Nie pamiętam hasła”.
10. Celem uzyskania nowego Hasła niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w formularzu
dostępnym za pośrednictwem Platformy. Nadanie nowego Hasła następuje po pozytywnej weryfikacji danych
podanych przez Użytkownika z danymi przypisanymi do Rejestru Uczestnictwa oraz nadanym Użytkownikowi
Identyfikatorem Użytkownika.
11. Hasło nadawane zgodnie z ust. 9 ustalane jest przez Użytkownika w Platformie po otrzymaniu wiadomości
tekstowej (SMS) z kodem pozwalającym zatwierdzić dyspozycję zmiany hasła.
12. Użytkownik może zmienić hasło raz dziennie.
13. W przypadku zapomnienia lub zagubienia Identyfikatora Użytkownika, Użytkownik zgłasza potrzebę
odzyskania Identyfikatora Użytkownika za pośrednictwem Infolinii. Celem przypomnienia Identyfikatora
Użytkownika niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych bądź adresowych Użytkownika
wskazanych przez Użytkownika w ramach Platformy, wybranych przez pracownika Infolinii przyjmującego
zgłoszenie. Przesłanie Identyfikatora Użytkownika następuje po pozytywnej weryfikacji przez pracownika
Infolinii danych podanych przez Użytkownika z danymi osobowymi i adresowymi Użytkownika wskazanymi
przez Użytkownika w ramach Platformy. Identyfikator Użytkownika przesyłany jest Użytkownikowi na adres email przypisany do Identyfikatora Użytkownika.
14. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie działania
Użytkownika zmierzające do wywołania nieprawidłowego działania Platformy lub powodujące takie
nieprawidłowości, mogą skutkować zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy bez wcześniejszego
poinformowania, na czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności tych działań oraz rozwiązaniem Umowy ze
skutkiem natychmiastowym przez Dystrybutora.
§ 7. Realizacja zleceń
1. Platforma przekazuje do realizacji tylko te zlecenia, które zostały zatwierdzone w Platformie w sposób opisany
w § 6 ust. 7. Dla wybranych dyspozycji zmiany danych stosuje się dodatkowo weryfikację za pomocą
przelewu bankowego zgodnie z §7 ust.4.
2. Akceptacja zleceń w Platformie odbywa się poprzez:
a)

prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia oraz jego zatwierdzenie w Platformie,

b)

dodatkową autoryzację dyspozycji kodem numerycznym lub alfanumerycznym, w przypadku zleceń o
których mowa w §7 ust 3 a) , który zostanie wysłany do Użytkownika wiadomością tekstową (SMS) na
numer telefonu komórkowego lub adres email przypisany do Identyfikatora Użytkownika,

c)

przelew weryfikacyjny na dowolną kwotę, wykonany zgodnie z §7 ust 4 oraz wpisanie w wyznaczonym
polu kodu numerycznego lub alfanumerycznego, który zostanie wysłany do Użytkownika wiadomością
tekstową (SMS) na numer telefonu komórkowego przypisany do Identyfikatora Użytkownika, w przypadku
zleceń wskazanych §7 ust 3 b).

3. Dyspozycje wymagające dodatkowej autoryzacji:
a)

dane wymagające autoryzacji kodem SMS lub email:
- zmiana adresu korespondencyjnego;
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- zmiana adresu e-mail przypisanego do Identyfikatora Użytkownika;
- zmiana numeru telefonu przypisanego do Identyfikatora Użytkownika (kod wysyłany na adres email);
- zmiana danych dotyczących kraju/ów rezydencji podatkowej oraz odpowiadających im numeru/ów
identyfikacji podatkowej;
- zmiana płci przypisanej do Identyfikatora Użytkownika;
- zmiana obywatelstwa przypisanego do Identyfikatora Użytkownika;
- zmiana kraju urodzenia przypisanego do Identyfikatora Użytkownika;
- oświadczenie dotyczące statusu FATCA;
- dane wymagane na podstawie Ustawy AML (źródło pochodzenia środków oraz dane dotyczące
Beneficjenta rzeczywistego);
- oświadczenie dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
b)

dane wymagające autoryzacji kodem SMS oraz przelewem weryfikacyjnym:
- zmiana imienia, drugiego imienia oraz nazwiska;
- zmiana numeru PESEL;
- zmiana numeru dowodu/paszportu/dokumentu tożsamości;
- zmiana numeru rachunku bankowego przypisanego do Uczestnictwa.

4. Do zatwierdzenia zmiany danych wskazanych w §7 ust 3 b) wymagane jest dokonanie przez Użytkownika
przelewu weryfikacyjnego na dowolną kwotę na numer rachunku bankowego wskazanego w Platformie,
prowadzonego w PLN. Po złożeniu dyspozycji zmiany danych wymagających autoryzacji przelewem
weryfikacyjnym na adres e-mail przypisany do Identyfikatora Użytkownika jest wysyłana wiadomość
zawierająca informacje dotyczące płatności (numer rachunku bankowego).
5. Przelew weryfikacyjny dokonywany na potrzeby zmiany danych osobowych opisanych w §7 ust 3 b) (nie
dotyczy zmiany rachunku bankowego przypisanego do Uczestnictwa) musi być dokonany z rachunku
aktualnie przypisanego do Identyfikatora Użytkownika.
6. Przelew weryfikacyjny dokonywany na potrzeby zmiany rachunku bankowego przypisanego do identyfikatora
Użytkownika musi być dokonany z nowego rachunku bankowego, który Użytkownik wskazał w ramach
składania dyspozycji zmiany danych.
7. Na podstawie przelewu weryfikacyjnego następuje weryfikacja tożsamości Klienta w drodze porównania
imienia i nazwiska właściciela rachunku bankowego, z którego został przekazany w/w przelew z Danymi
Osobowymi zapisanymi w dyspozycji zmiany danych. Pozytywna weryfikacja będzie skutkowała przesłaniem
dyspozycji zmiany danych do Agenta Transferowego i jej realizacją. Brak pozytywnej weryfikacji dyspozycji
zmiany danych wynikający z niedokonania lub nieprawidłowego przesłania przez Użytkownika przelewu
weryfikacyjnego w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia dyspozycji zmiany danych wymienionych
w §7 ust 3 b) będzie skutkować odrzuceniem dyspozycji zmiany danych.
8. Mechanizm dziennej weryfikacji przelewów weryfikacyjnych odbywa się tylko w dni robocze i opiera się na
weryfikacji przelewów zaksięgowanych w poprzednim dniu roboczym na rachunku bankowym wskazanym w
Platformie. Złożenie kolejnej dyspozycji dotyczącej zmiany danych wskazanych w §7 ust 3 b) jest możliwe po
zakończeniu procesu weryfikacji wcześniej złożonych dyspozycji zmiany w/w danych.
9. Zwrot środków przekazanych w ramach przelewu weryfikacyjnego następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu,
przy czym nie później niż w ciągu 4 dni roboczych.
10. Po zakończeniu procesu weryfikacji, na adres e-mail przypisany do Identyfikatora Uczestnika jest wysyłana
wiadomość email informująca o rezultacie przeprowadzonej weryfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji
wynikającej z niedokonania lub nieprawidłowego przesłania przez Użytkownika przelewu w ciągu 7 dni
kalendarzowych od momentu złożenia dyspozycji zmiany danych, wyżej wspomniana wiadomość email jest
wysyłana 8 dnia od dnia złożenia dyspozycji zmiany danych.
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11. Wszelkie zlecenia lub dyspozycje złożone na Platformie w danym dniu wyceny do godziny 9:00 są
przekazywane przez Dystrybutora do Agenta Transferowego w tym samym dniu o godzinie 9:00. Zlecenia
złożone w Platformie po godz. 9:00 lub w dniu niebędącym dniem wyceny są przekazywane przez
Dystrybutora do Agenta Transferowego w następnym dniu wyceny o godzinie 9:00.
Dyspozycje dotyczące zmiany danych, o których mowa w §7 ust 3 b) są przekazywane do Agenta
Transferowego po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacyjnego opisanego w §7 z zachowaniem
powyższych zasad przekazywania zleceń/dyspozycji.
Złożone zlecenia lub dyspozycje mogą zostać anulowane za pośrednictwem Platformy do momentu ich
przekazania przez Dystrybutora do Agenta Transferowego. Definicja dnia wyceny została określona w
Prospekcie.
12. Agent Transferowy realizuje zlecenia lub dyspozycje zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Funduszu.
Przekazanie zlecenia do Agenta Transferowego jest równoznaczne z brakiem możliwości jego odwołania.
13. Przekazanie zlecenia do Agenta Transferowego nie jest równoznaczne z jego realizacją. Ostateczną
weryfikację złożonego zlecenia przeprowadza Agent Transferowy działający w imieniu Funduszu.
14. Za termin złożenia zlecenia uznawana jest data i godzina, jakie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia za
pomocą którego Użytkownik korzysta z Platformy i tym samym zarejestrowane w Platformie, po zatwierdzeniu
zlecenia przez Użytkownika.
15. Ekran ‘Nabycie’ Jednostek Uczestnictwa, nie stanowi zlecenia w rozumieniu Prospektu Informacyjnego
Funduszu, skutkuje wyłącznie udostępnieniem Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy danych
niezbędnych do dokonania wpłaty środków pieniężnych tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa i nie stanowi
zobowiązania Użytkownika do dokonania takiej wpłaty.
16. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie w wyniku dokonania wpłaty środków pieniężnych na
przeznaczony do wpłat rachunek bankowy na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego Subfunduszu
wskazanego w Platformie i rozliczenie tej wpłaty w ramach otwartego Rejestru Uczestnictwa. Dokonanie
prawidłowo opisanego przelewu środków pieniężnych na przeznaczony do wpłat rachunek bankowy na
nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu skutkuje rozliczeniem nabycia Jednostek Uczestnictwa danego
Subfunduszu, z zastrzeżeniem konieczności zachowania wymagań przewidzianych w § 4 ust. 4 w przypadku
pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa.
17. Jeżeli w wyniku sytuacji opisanej w ust. 19 niniejszego paragrafu zlecenie zostało przyjęte w oparciu
o nieaktualne informacje o stanie Rejestru Uczestnictwa, jest ono realizowane jedynie w przypadku, gdy saldo
Rejestru w dniu rozliczania zlecenia przez Agenta Transferowego umożliwia realizację tego zlecenia, przy
czym saldo to uwzględnia wszystkie poprzednio złożone przez Uczestnika zlecenia, które zostały
zakwalifikowane do rozliczenia.
18. W przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia,
pomniejszone o należny podatek, zostaną przekazane na rachunek bankowy przypisany do Identyfikatora
Użytkownika.
19. Informacje o stanie Rejestru wskazane w Platformie podawane są według zapisów na Rejestrze z ostatniego
dostępnego dnia wyceny, w związku z czym informacje te mogą nie uwzględniać zmiany stanu Rejestru
związanego z korektami na Rejestrach oraz zleceń oczekujących na rozliczenie, których potwierdzenia nie
zostały przesłane do Użytkownika.
20. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację Danych Osobowych przez Agenta Transferowego.
21. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności złożonego zlecenia, Dystrybutor może
wstrzymać jego realizację do momentu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić jego wykonania.
22. Zapisy zleceń i dyspozycji złożonych za pośrednictwem Platformy są przechowywane przez okres wymagany
przez prawo.
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23. Wszelkie ogólne zasady realizacji zleceń niewymienione w danym Regulaminie znajdują się w Prospektach
Informacyjnych oraz Statutach Funduszy.
§ 8. Odpowiedzialność
1. Dystrybutor, Towarzystwo, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek
przekazania przez Użytkownika Identyfikatora Użytkownika, Hasła i Numeru PIN osobie trzeciej.
2. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe do czasu
poinformowania przez Użytkownika o zaistnieniu możliwości poznania Hasła lub Numeru PIN przez osoby
nieuprawnione, a także szkody wynikające z użycia Identyfikatora Użytkownika, Numeru PIN lub Hasła przez
osoby trzecie, chyba że zaistnienie takiej możliwości wynikło z winy odpowiednio Dystrybutora, Towarzystwa
lub Funduszu.
3. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
niezrealizowanych zleceń w przypadku otrzymania od Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych informacji,
w szczególności dotyczących numeru rachunku bankowego Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności numeru rachunku bankowego, który przypisuje do swojego Identyfikatora
Użytkownika.
4. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę spowodowaną
nieleżącymi po ich stronie awariami sieci teleinformatycznej i wadą transmisyjną. Za wadę transmisyjną w
Platformie uważa się występowanie zakłóceń urządzeń teleinformatycznych uniemożliwiających prawidłowe
złożenie zlecenia w Platformie.
5. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za działanie siły wyższej, przez którą
rozumie się działania nadzwyczajne, nagłe, których nie można było przewidzieć.
6. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę spowodowaną brakiem
możliwości złożenia zlecenia wynikającym z niemożliwości połączenia się z Platformą lub z powodu przerw w
działaniu Platformy.
7. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, za niezawinione przez nich szkody powstałe z
przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za szkody powstałe w następstwie korzystania
przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem.
8. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za termin, w jakim nastąpi uznanie rachunku bankowego
Uczestnika kwotą środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
§ 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą na adres Dystrybutora lub zgłaszane telefonicznie pod numerem
(+48) 22 541 75 88 - opcja numer (2).
3. Reklamacja powinna określać:
a)

dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji (typ zlecenia, data złożenia dyspozycji lub zlecenia,
Fundusz, wartość zlecenia),

4.

b)

dane składającego reklamację/Uczestnika (właściciela Rejestru),

c)

dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

d)

przedmiot reklamacji.

Reklamacje powinny zawierać szczegółowe opisanie przedmiotu reklamacji.
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5.

Jeśli reklamacja nie może zostać rozwiązana w przeciągu 10 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia, pisemne
potwierdzenie otrzymania reklamacji zostanie wysłane na przypisany do Rejestru Uczestnictwa adres
korespondencyjny lub adres e-mail. W przypadku reklamacji złożonych przez Klientów niebędących
Uczestnikami Funduszu pisemne potwierdzenie otrzymania reklamacji zostanie przekazane na wskazany
adres korespondencyjny lub adres e-mail, w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej wpłynięcia.

6. W zależności od przedmiotu złożonej reklamacji, podlega ona rozpoznaniu przez Towarzystwo, Agenta
Transferowego lub Dystrybutora w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
7. W odniesieniu do reklamacji rozpatrywanych przez Dystrybutora, w przypadku uzasadnionej przyczyny braku
możliwości udzielenia odpowiedzi na skargę lub reklamację w ciągu 30 dni, do Uczestnika wysyłany jest list
wyjaśniający przyczynę braku możliwości dotrzymania pierwotnego terminu i wskazanie okoliczności, które
muszą jeszcze zostać wyjaśnione oraz przewidywany nowy termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60
dni od daty zgłoszenia skargi lub reklamacji do Dystrybutora.
8. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient, Użytkownik zostaje poinformowany w formie pisemnej.
9. W odniesieniu do reklamacji rozpatrywanych przez Dystrybutora, odpowiedź na skargę powinna zawierać
informację o wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub reklamacji
Użytkownika w jakimkolwiek zakresie, odpowiedź powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
wskazanie odpowiednich fragmentów umowy oraz stosownych przepisów prawa, jeżeli to możliwe
z przytoczeniem ich brzmienia (chyba, że nie wymaga tego charakter zarzutów) oraz imię i nazwisko osoby
udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
skargi lub reklamacji, odpowiedź zawiera określenie terminu, w którym roszczenie Klienta/Użytkownika
zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Użytkownik może:
a)

odwołać się od stanowiska w sprawie sposobu rozpatrzenia danej Reklamacji

b)

wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego

c)

wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego;

d)

skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR i informacje o zasadach
funkcjonowania platformy ODR dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Dodatkowe informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w ulotce
reklamacyjnej dostępnej na stronie www.franklintempleton.com
§ 10. Rozwiązanie Umowy

1.

Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu
wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie z zastrzeżeniem
konieczności zachowania formy pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności
złożonego wypowiedzenia.

2.

Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia Rejestru Uczestnictwa w przypadku określonym w § 4
ust. 7

3.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykrycia podejmowanych przez
Użytkownika działań zmierzających do wywołania nieprawidłowości w działaniu Platformy opisanych w §6
ust. 13. Oświadczenie Dystrybutora o wypowiedzeniu Umowy jest przesyłane Użytkownikowi na adres
korespondencyjny przypisany do jego Identyfikatora Użytkownika.
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4.

Rozwiązanie Umowy nie zmienia stosunku powstałego pomiędzy Użytkownikiem a Funduszem.
W szczególności Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Użytkownika w Funduszach pozostają zapisane w
Rejestrze Uczestnika.

5.

Z chwilą powzięcia informacji o śmierci Użytkownika Dystrybutor zablokuje dostęp do Platformy.

6.

Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy.

7.

Dystrybutor może zaprzestać udostępniania Platformy z powodu zaistnienia ważnych okoliczności natury
prawnej uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających dalsze świadczenie Usługi. W takim
wypadku Dystrybutor dokona rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia
liczonego od dnia otrzymania przesyłki poleconej zawierającej stosowne oświadczenie przesłane
Użytkownikowi na adres korespondencyjny przypisany do ich Identyfikatora Użytkownika.

8.

Rozwiązanie Umowy nie skutkuje odkupieniem Jednostek Uczestnictwa posiadanych w ramach
Identyfikatora Użytkownika. W takim wypadku składanie zleceń w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa
nabytych do Rejestrów otwartych w Platformie następuje za pośrednictwem innych kanałów składania zleceń
dostępnych w przypadku Funduszu.
§ 11. Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej Platformy.
2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków Regulaminu z ważnych przyczyn. Za
ważne przyczyny uznaje się: wprowadzanie nowych i nowelizacje powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub
rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, zmiany Prospektów
Informacyjnych lub Statutów Funduszy, dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym
obsługującym Platformę, rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług, produktów, rezygnacja
z prowadzenia niektórych usług, produktów oferowanych w ramach Platformy, rozszerzenie oferty
o oferowanie nowych funduszy inwestycyjnych, konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych,
a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, niezwiększająca zakresu obowiązków i
niezmniejszająca zakresu uprawnień Użytkownika.
3. Zmiany w zakresie oferty Towarzystwa udostępnianej w ramach Platformy, rozpoczęcie lub zaprzestanie,
w całości bądź części, świadczenia Usługi w odniesieniu do poszczególnych Funduszy i wyodrębnionych w
ich ramach Subfunduszy nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez uprzednie przesłanie stosownej informacji
na adres e-mail Użytkownika przypisany do Identyfikatora Użytkownika oraz udostępnienie zmienionego
Regulaminu w Platformie.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ich Użytkownikom zgodnie z
ust. 4, chyba że w ogłoszeniu podano inną, późniejszą datę ich wejścia w życie.
6. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu i złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu
Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Użytkownik nie wypowie Umowy, przyjmuje się, że akceptuje dokonane zmiany.
7. W

kwestiach

nieuregulowanych

w

Regulaminie

zastosowanie

znajdują

postanowienia

Informacyjnego oraz Statutu Funduszu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
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Prospektu

