REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ PRZEZ INTERNET

Zasady ogólne

1. Za pomocą Internetu mogą być składane
następujące zlecenia:
a. Zlecenie odkupienia, jeżeli został wskazany
rachunek Uczestnika, na który mają być
przekazywane środki pieniężne z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa,
b. Zlecenie konwersji/zamiany,
c. Zlecenie ustanowienia/odwołania blokady rejestru,
d. Sprawdzanie stanu rejestru,
e. Blokada numeru PIN,
f. Zmiany formy wysyłki potwierdzeń,
g. Ocena odpowiedniości.
Dodatkowo,
istnieje
możliwość
otrzymania
szczegółowej instrukcji dotyczącej prawidłowego
wypełnienia bankowego dowodu wpłaty lub
polecenia przelewu w przypadku dokonywania wpłaty
na Fundusze NN.
2. Warunkiem składania dyspozycji za pośrednictwem
Internetu jest:
a. Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o
akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem składania
zleceń za pośrednictwem Internetu,
b. Udzielenie Towarzystwu lub wskazanym przez nie
podmiotom pełnomocnictwa do wystawiania
pisemnych zleceń na podstawie otrzymanych od
Uczestnika dyspozycji,
c. Posiadanie aktywnego kodu PIN (hasła). Numer PIN
składa się z 5 cyfr.
3. Posługiwanie się kodem PIN:
a. PIN nadawany jest Uczestnikowi przez system
komputerowy i w nim zapisany. Warunkiem uzyskania
PIN przez osobę będącą już uczestnikiem Funduszy
Inwestycyjnych NN, jest uprzednie złożenie przez
Uczestnika Oświadczenia o akceptacji niniejszych
zasad oraz udzielenie Towarzystwu lub wskazanym
przez nie podmiotom pełnomocnictwa
do
wystawiania pisemnych zleceń na podstawie
otrzymanych od Uczestnika dyspozycji.
b. PIN jest przesyłany Uczestnikowi pocztą. Jeśli
Uczestnik po otrzymaniu przesyłki ma wątpliwości co
do bezpieczeństwa kodu, może otrzymać nowy PIN,
po złożeniu odpowiedniego wniosku, wskazanego w
pkt. 3a). Nowy PIN można otrzymać także z innych
przyczyn.
c. PIN nie powinien być udostępniany osobom
nieuprawnionym.
Fundusze NNnie ponoszą odpowiedzialności za
realizację prawidłowo złożonych zleceń przy użyciu
kodu PIN przez osoby nieuprawnione.

d. W przypadku utraty kodu PIN nadanego
Uczestnikowi, składanie dyspozycji za pomocą
Internetu zostaje wstrzymane do momentu nadania
nowego kodu PIN. Uczestnik do momentu nadania
nowego kodu może dokonać blokady rejestru.
Fundusz nie odpowiada za ewentualne szkody, jakie
mogą być następstwem utraty kodu przez Uczestnika,
do momentu zablokowania rejestru.
e. Nadany Uczestnikowi kod PIN jest aktywny dla
dyspozycji składanych we wszystkich Funduszach
zarządzanych przez NN Investment Partners TFI S.A.
f. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za nie
zrealizowanie dyspozycji Uczestnika spowodowane
awarią urządzeń służących składaniu lub realizacji
złożonych dyspozycji.
Szczegółowe zasady składania dyspozycji za
pośrednictwem Internetu

a. Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
przyjmowane są codziennie, przez całą dobę pod
adresem: www.efund.pl.
b. W celu złożenia dyspozycji osoba uprawniona po
połączeniu się ze wskazaną stroną, wybiera opcję
„Logowanie” oraz wprowadza w odpowiednich
polach identyfikator oraz hasło/PIN, w celach
identyfikacyjnych.
c. W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła/
PIN, kod ten zostaje automatycznie zablokowany,
a Uczestnik traci prawo do składania dyspozycji za
pośrednictwem Internetu do czasu otrzymania
nowego kodu PIN.
d. Po dokonaniu poprawnej identyfikacji Uczestnika,
czyli po podaniu identyfikatora i hasła/PIN osoba
uprawniona wybiera rodzaj dyspozycji z opcji
„Zlecenia”, jaką zamierza złożyć i wpisuje
odpowiednie
dane
w
rubrykach
szablonu
pojawiającego się na ekranie komputera. Po
zalogowaniu, na ekranie pojawi się również dostęp do
opcji „Wykaz rejestrów” zawierający informacje na
temat salda jednostek uczestnictwa, wartości rejestru
i cenę jednostki z danego dnia.
e. Uaktywnienie numeru PIN następuje po otrzymaniu
przez Dystrybutora podpisanego przez Uczestnika
Oświadczenia (w przypadku osób posiadających już
rejestry w Funduszach NN).
f. Po wybraniu opcji „Nabycie”, na ekranie pojawią się
pola do wprowadzenia danych niezbędnych do
wypełnienia bankowego dowodu wpłaty lub
polecenia przelewu, tj. właściwego Funduszu,
produktu oraz kwoty wpłaty. Otrzymana instrukcja
może zostać wydrukowana.
g. Przy zleceniu odkupienia jednostek uczestnictwa
niezbędne jest wskazanie Funduszu, produktu oraz
kwoty lub liczby jednostek uczestnictwa do
odkupienia. Zlecenie odkupienia nie zostanie
zrealizowane, jeżeli nie został wcześniej podany
numer
rachunku
bankowego
uczestnika/przedstawiciela ustawowego.
h. Przy konwersji/zamianie osoba składająca zlecenie

podaje rejestr źródłowy, docelowy, a także rodzaj
transakcji: „kwota”, „jednostki”, „pełna”, a następnie
wpisuje kwotę transakcji lub liczbę jednostek
uczestnictwa. Złożenie zlecenia konwersji/zamiany
pomiędzy dwoma różnymi typami produktów nie jest
możliwe.
i. Zlecenia złożone przez Internet w dniu Z rozliczone
zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie
Informacyjnym. Za zlecenia złożone w dniu Z uważa
się wszystkie zlecenia, dla których godzina przyjęcia
wyświetlona na ekranie a zarazem zapisana przez
system po zatwierdzeniu zlecenia zawiera się między
0:00 – 23:59:59 dnia Z. Zlecenie nie będzie
zrealizowane, jeśli podane dane nie będą zgodne z
danymi zapisanymi w rejestrze Uczestnika lub
zlecenie nasuwa wątpliwości co do treści i
autentyczności.

