Regulamin
œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. us³ug polegaj¹cych
na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceñ dotycz¹cych nabycia lub zbycia
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

§1
Regulamin okreœla warunki przyjmowania i przekazywania przez Bank
Pocztowych S.A. zleceñ Klienta dotycz¹cych nabycia lub zbycia jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz przyjmowania
i przekazywania przez Bank Pocztowy S.A. innych zleceñ Klienta dotycz¹cych
wykonania Umowy, a tak¿e warunki zawierania i rozwi¹zywania Umowy
o przyjmowanie i przekazywanie zleceñ nabycia lub zbycia jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

1.

§2
U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) Agent Transferowy - podmiot prowadz¹cy na zlecenie Instytucji
Rejestr i dokonuj¹cy, na podstawie sk³adanych do Instytucji zleceñ,
zmiany wpisów umieszczonych w Rejestrze,
2) Bank - Bank Pocztowy S.A.,
3) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej o ile posiada zdolnoœæ prawn¹,
która zawar³a z Bankiem Umowê,
4) Instytucja - instytucja zbiorowego inwestowania, z któr¹ Bank ma
podpisan¹ umowê o wspó³pracy w zakresie dystrybucji lub
poœrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceñ dotycz¹cych
nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
5) jednostka - jednostka uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
6) Oddzia³ - jednostka organizacyjna Banku przyjmuj¹ca zlecenia
Klientów,
7) przyjmowanie i przekazywanie zleceñ - przyjmowanie
i przekazywanie przez Bank zleceñ Klientów dotycz¹cych nabycia lub
zbycia jednostek,
8) Regulacje - dokumenty wystawiane lub zatwierdzone przez
Instytucje, do których zalicza siê statuty funduszy inwestycyjnych,
prospekty funduszy inwestycyjnych formularze wykorzystywane
przy przyjmowaniu i przekazywaniu zleceñ, tabele op³at i prowizji
oraz procedury operacyjne,
9) Regulamin - Regulamin œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A.
us³ug polegaj¹cych na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceñ
dotycz¹cych nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych,
10) Rejestr - prowadzony przez Agenta Transferowego elektroniczny
rejestr uczestników funduszu zawieraj¹cy informacje dotycz¹ce
Uczestnika, okreœlone w treœci art. 87 Ustawy z dnia 27 maja 2004r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004r., Nr 146, poz. 1546 z póŸñ.
zm.), w szczególnoœci: dane identyfikuj¹ce Uczestnika, liczbê
jednostek nale¿¹cych do Uczestnika oraz datê nabycia, liczbê i cenê
nabycia jednostek,
11) Rozporz¹dzenie - rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postêpowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
(Dz. U. z 2009 r. nr 204 poz.1577),
12) Uczestnik - Klient, na rzecz, którego w Rejestrze s¹ zapisane jednostki
lub ich u³amkowe czêœci,
13) Umowa - umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceñ nabycia lub
zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
14) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z póŸn. zm.),
15) zlecenie - zlecenie nabycia, konwersji lub zbycia jednostek, b¹dŸ inna
dyspozycja zwi¹zana z uczestnictwem Klienta w danej Instytucji,
przewidziane w Regulacjach dotycz¹cych danych jednostek.

§3
Warunkiem przyjmowania i przekazywania przez Bank zleceñsk³adanych
przez Klienta jest podpisanie Umowy.
2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.
3. Przed podpisaniem Umowy, Klient udziela Bankowi wszelkich informacji
niezbêdnych do jej zawarcia i wykonywania oraz wype³nia test wiedzy
i doœwiadczenia (celem dokonania oceny, czy jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych s¹ odpowiednie dla Klienta, bior¹c pod uwagê
jego indywidualn¹ sytuacjê), o którym mowa w § 15 Rozporz¹dzenia.
4. W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji niezbêdnych do
przeprowadzenia przez Bank testu wiedzy i doœwiadczenia, o którym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub gdy w teœcie przedstawi
informacje niewystarczaj¹ce do oceny przez Bank poziomu jego wiedzy
oraz doœwiadczenia w przedmiocie inwestowania, Umowa zostanie
zawarta po przekazaniu Klientowi przez Bank oœwiadczenia, i¿ Bank nie
mia³ mo¿liwoœci dokonania oceny, czy us³ugi œwiadczone na mocy Umowy
s¹ dla Klienta odpowiednie.
5. Przed zawarciem, jak równie¿ w trakcie obowi¹zywania Umowy, Bank
informuje Klienta na piœmie o istniej¹cych konfliktach interesów,
zwi¹zanych ze œwiadczeniem Umowy na rzecz Klienta.
6. Jeœli przed zawarciem Umowy Klient nie potwierdzi otrzymania
powy¿szych informacji oraz wyraŸnie nie potwierdzi woli zawarcia
Umowy, to Umowa nie mo¿e zostaæ zawarta.
7. Jeœli po zawarciu Umowy zostanie stwierdzone, i¿ istnieje konflikt
interesów, Umowa mo¿e byæ kontynuowana pod warunkiem, ¿e Klient
potwierdzi na piœmie otrzymanie informacji Banku o istniej¹cym
konflikcie interesów oraz potwierdzi na piœmie wolê dalszego
wykonywania Umowy.
8. Brak z³o¿enia przez Klienta potwierdzeñ, o których mowa w ust. 7
skutkuje wy³¹czeniem mo¿liwoœci przyjmowania przez Bank zleceñ
Klienta w zakresie, którego dotyczy Konflikt interesów.
9. Dokumentem wymaganym do zawarcia Umowy przez osobê fizyczn¹ jest
wa¿ny dokument to¿samoœci, a w przypadku osób prawnych lub innych
podmiotów nie bêd¹cych osobami fizycznymi, wa¿ny dokument
potwierdzaj¹cy zdolnoœæ prawn¹ i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz
wa¿ny dokument to¿samoœci osób fizycznych wystêpuj¹cych w imieniu
tych podmiotów.
10. Bank mo¿e domagaæ siê podania przez Klienta dodatkowych informacji
i okazania dodatkowych dokumentów, o ile oka¿e siê to konieczne do
zawarcia lub wykonywania Umowy lub wype³nienia obowi¹zków
wynikaj¹cych z przepisów prawa lub Regulacji, pod rygorem nie zawarcia
Umowy, nie przyjêcia zlecenia lub jego odrzucenia. Odrzucone zlecenie
traci wa¿noœæ i nie podlega przekazaniu.
11. Bank na podstawie Umowy przyjmuje od Klienta zlecenia dotycz¹ce
jednostek i przekazuje do w³aœciwej Instytucji w celu ich wykonania.
12. Klient zobowi¹zany jest do sk³adania oœwiadczeñ woli i wype³niania
wszystkich formularzy zwi¹zanych z Umowa w taki sposób, aby treœæ
oœwiadczeñ woli i wype³nionego formularza nie budzi³a w¹tpliwoœci, co
do zgodnoœci ze stanem faktycznym i wol¹ Klienta.
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§4
Bank na podstawie Umowy zobowi¹zuje siê do przyjmowania
i przekazywania zleceñ nabycia lub zbycia jednostek oraz do
przyjmowania innych zleceñ zwi¹zanych z jednostkami oraz
dokonywaniem wpisów w Rejestrach.
Klient sk³ada zlecenia, o których mowa w ust. 1 w Oddziale w formie
pisemnej lub w inny sposób okreœlony w Regulacjach.

3.

Przed przyjêciem zlecenia Bank informuje Klienta o zasadach sk³adanego
zlecenia, udostêpnia materia³y informacyjne, w tym skrót prospektu
informacyjnego oraz tabele op³at i prowizji pobieranych przez Instytucje.
Dodatkowo na ¿¹danie Klienta Bank w ka¿dym czasie udostêpnia
w Oddziale prospekt informacyjny, statut i sprawozdanie finansowe
Instytucji.
4. Przyjête od Klienta zlecenia Bank przekazuje do Agenta Transferowego
niezw³ocznie, najpóŸniej w nastêpnym dniu roboczym po przyjêciu
zlecenia.
5. Z³o¿enie zlecenia przez Klienta oraz przyjêcie tego zlecenia przez Bank
potwierdzane jest poprzez formularz zlecenia podpisany przez Klienta
oraz pracownika Banku lub w inny sposób okreœlony w Regulacjach.
6. Bank nie przeka¿e do wykonania zlecenia z³o¿onego w sposób, który
uniemo¿liwia jednoznaczne ustalenie jego treœci.
7. Zlecenia przekazane do Agenta Transferowego realizowane s¹ zgodnie
z postanowieniami Regulacji Instytucji, której dotyczy zlecenie.
8. Bank nie weryfikuje treœci zlecenia, w tym danych Klienta i informacji
o jednostkach bêd¹cych jego przedmiotem, z informacjami posiadanymi
przez Instytucjê. W przypadku rozbie¿noœci pomiêdzy tymi informacjami
stosuje siê odpowiednie zapisy Regulacji. Instytucja mo¿e nie wykonaæ
takiego zlecenia przekazanego przez Bank. Zastrzega siê, i¿ w takim
przypadku Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za nie wykonanie w/w
zlecenia.
9. Œrodki pieniê¿ne na nabycie jednostek przekazywane s¹ przez Klienta
przelewem lub wp³at¹ gotówkow¹ bezpoœrednio na rachunek danego
funduszu wskazany w formularzu zlecenia nabycia lub w inny sposób
okreœlony w Regulacjach.
10. Œrodki pieniê¿ne z tytu³u zbycia jednostek przekazywane s¹, zgodnie
z Regulacjami, na rachunek wskazany przez Klienta w zleceniu, b¹dŸ
wyp³acane s¹ Klientowi w gotówce w Oddziale.
11. Potwierdzenia wykonania zleceñ Klienta s¹ dostarczane Klientowi przez
Instytucjê lub Agenta Transferowego, na zasadach okreœlonych
w Regulacjach.
12. Klient zobowi¹zany jest sprawdzaæ informacje i dokumenty
przekazywane mu przez Bank oraz przez inne podmioty, które uczestnicz¹
w realizacji zleceñ Klienta.
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§5
Klient przy zawieraniu Umowy, sk³adaniu zlecenia lub dysponowania
rejestrem mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
Szczegó³owe warunki, tryb i forma ustanawiania pe³nomocników oraz
odwo³ywania pe³nomocnictwa okreœlone s¹ w odpowiednich
Regulacjach Instytucji.
Udzielenie lub odwo³anie pe³nomocnictwa jest skuteczne od momentu
okreœlonego w treœci pe³nomocnictwa, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia
otrzymania przez Oddzia³ Banku, w którym przechowywana jest
dokumentacja Klienta, prawid³owo (zgodnie z Regulacjami) z³o¿onego
oœwiadczenia o ustanowieniu pe³nomocnika lub o jego odwo³aniu.
Z chwil¹ œmierci Klienta wygasaj¹ wszystkie udzielone przez niego
pe³nomocnictwa, chyba ¿e co innego wynika z treœci poszczególnych
pe³nomocnictw.
Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za wykonanie zlecenia z³o¿onego
przez pe³nomocnika zgodnie z zakresem jego umocowania, do chwili
powziêcia wiarygodnej informacji o odwo³aniu lub wygaœniêciu
pe³nomocnictwa.
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§6
Bank nie pobiera od Klienta op³at i prowizji z tytu³u poœrednictwa
w wykonywaniu zleceñ.
Klient ponosi op³aty i prowizje z tytu³u realizacji z³o¿onych zleceñ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi we w³aœciwej Instytucji Regulacjami.
Informacja o aktualnych stawkach op³at i prowizji, o których mowa w ust.
2, dla zleceñ z³o¿onych za poœrednictwem Banku podawana jest Klientom
w Oddzia³ach i Instytucjach.
Bank mo¿e otrzymywaæ wynagrodzenie od Instytucji z tytu³u
przyjmowania i przekazywania zleceñ nabycia lub zbycia jednostek,
a tak¿e przyjmowania i przekazywania innych zleceñ Klienta.
Wynagrodzenie, o którym mowa powy¿ej nie stanowi op³aty lub prowizji
niezbêdnej dla œwiadczenia na rzecz Klienta us³ugi, o której mowa
w Umowie.
Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 4, Bank nie otrzymuje od
Instytucji ¿adnych op³at, prowizji lub œwiadczeñ niepieniê¿nych.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.4 mo¿e byæ zró¿nicowane i wynika
z umowy o wspó³pracy w zakresie dystrybucji lub poœrednictwa
w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceñ dotycz¹cych nabycia lub zbycia
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, k tór¹ Bank zawar³
z Instytucj¹.
Informacje o istocie i wysokoœci lub sposobie ustalenia wysokoœci
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, Klient mo¿e otrzymaæ po
z³o¿eniu w Oddziale pisemnego wniosku. Bank przeœle Klientowi w/w
informacjê w terminie 14 dni na adres korespondencyjny Klienta podany
w Umowie.
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§7
Bank wykonuje czynnoœci okreœlone w Umowie z nale¿yt¹ starannoœci¹
wynikaj¹c¹ z przepisów prawa oraz charakteru prowadzonej dzia³alnoœci.
Bank przekazuje zlecenia Klienta zgodnie z ich treœci¹. Skutki wykonania
w/w zleceñ ponosi Klient.
Bank ponosi odpowiedzialnoœæ za niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie obowi¹zków okreœlonych w Umowie, chyba ¿e szkoda jest
wynikiem okolicznoœci niezale¿nych od Banku. Instytucje oraz Bank
odpowiadaj¹ solidarnie za szkody poniesione przez Klienta wskutek:
1) opóŸnieñ w przekazywaniu zleceñ,
2) b³êdów przy wprowadzaniu zleceñ do sytemu komputerowego,
3) wprowadzeniu zleceñ niezgodnych z dyspozycj¹ Klienta.
Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie obowi¹zków okreœlonych w Umowie, je¿eli szkoda powsta³a
z przyczyn nie le¿¹cych po stronie Banku (np. wskutek dzia³ania si³y
wy¿szej lub dzia³añ osób trzecich, za które Bank nie ponosi
odpowiedzialnoœci).
Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki decyzji Klienta, dotycz¹cych
jednostek lub wpisów w Rejestrach.
Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za nie zapewnienie przez Klienta
œrodków pieniê¿nych koniecznych do nabycia jednostek w terminach
okreœlonych w Regulacjach, a tak¿e za niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie przez Klienta innych obowi¹zków okreœlonych w Umowie,
Regulaminie oraz Regulacjach.
W zwi¹zku z niewykonaniem lub nierzetelnym albo b³êdnym
wykonaniem zobowi¹zañ Banku wynikaj¹cych z Umowy wobec Klienta
lub stwierdzeniem innych uchybieñ Banku zwi¹zanych z zawarciem lub
wykonaniem Umowy, Klient ma prawo z³o¿yæ reklamacjê.
Klient mo¿e z³o¿yæ Bankowi reklamacjê w formie pozwalaj¹cej
w sposób niew¹tpliwy ustaliæ to¿samoœæ Klienta oraz ustaliæ i utrwaliæ
treœæ reklamacji - w tym w szczególnoœci okolicznoœci zdarzenia bêd¹cego
podstaw¹ reklamacji oraz ¿¹danie Klienta w zwi¹zku z tym zdarzeniem.
§8
Reklamacja adresowana do Banku i dotycz¹ca zobowi¹zañ Banku
wynikaj¹cych z Umowy rozpatrywana jest przez Bank w terminie 30 dni od
dnia jej z³o¿enia.
Reklamacja, która nie dotyczy dzia³alnoœci Banku okreœlonej Umow¹,
przekazywana jest przez Bank niezw³ocznie do podmiotu z dzia³alnoœci¹,
którego jest zwi¹zana, w szczególnoœci do Instytucji. Podmiot, którego
dzia³alnoœci reklamacja dotyczy rozpatruje reklamacjê na zasadach
wskazanych w Regulacjach.
W przypadkach szczególnie zawi³ych lub wymagaj¹cych dokonania
dodatkowych ustaleñ, Bank mo¿e przed³u¿yæ termin rozpatrzenia
reklamacji, o której mowa w ust. 1, informuj¹c o tym Klienta oraz podaj¹c
przyczyny przed³u¿enia terminu i ostateczny termin, w którym zostanie
rozpatrzona reklamacja.
Bank udziela odpowiedzi na reklamacjê, o której mowa w ust. 1, w formie
pisemnej.
§9
Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze Stron z zachowaniem
30-dniowego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w ka¿dym czasie na mocy
porozumienia Stron.
W okresie wypowiedzenia Umowy, Bank przekazuje zlecenia Klienta do
w³aœciwej Instytucji zgodnie z postanowieniami Umowy.
§ 10
Bank mo¿e dokonywaæ zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania
Umowy.
Bank informuje Klienta o zmianach w Regulaminie poprzez przes³anie
Klientowi treœci zmienionego Regulaminu listem zwyk³ym na adres do
korespondencji lub za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres
poczty elektronicznej podany w Umowie, co najmniej na 60 dni przed
wejœciem w ¿ycie zmian.
Ponadto treœæ wprowadzonych zmian Bank udostêpnia Klientom
w Oddzia³ach oraz na stronie internetowej Banku.
Brak z³o¿enia przez Klienta oœwiadczenia woli (w formie, w której Bank
przekaza³ mu w/w informacjê) o odmowie przyjêcia zmian Regulaminu,
w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem wejœcia w ¿ycie zmian,
skutkuje akceptacj¹ tych zmian.
Otrzymanie przez Bank oœwiadczenia woli Klienta o odmowie przyjêcia
zmian w Regulaminie jest równoznaczne ze z³o¿eniem przez Klienta
oœwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w § 9.
Wszelka korespondencja pomiêdzy Bankiem a Klientem zwi¹zana
z Umow¹ odbywa siê na adres do korespondencji lub adres poczty
elektronicznej podany w Umowie.

