KOMUNIKAT TFI PZU SA
31.03.2015 r.
Z dniem 31 marca 2015 r., wprowadza się następujące
zmiany do Zasad składania dyspozycji za
pośrednictwem Internetu i Telefonu („Zasady”)
1.

2.

§ 1 Zasad otrzymuje nowe brzmienie:

„Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu (zwane dalej „Zasadami”) określają
warunki korzystania z usług świadczonych przez TFI PZU SA drogą elektroniczną m.in. Czat, w tym także
warunki składania dyspozycji internetowych i telefonicznych związanych z uczestnictwem w funduszach
inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA (zwanych dalej odpowiednio „Funduszami” lub
„Funduszem”), jeśli statuty tych Funduszy przewidują taką możliwość.”;
W § 2 Zasad:
a) po pkt 1) wprowadza się nowe pkt 2) i 3) w brzmieniu:

„2) Cookies – oznacza to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zachowywane przez przeglądarkę,
3) Czat – oznacza usługę internetową umożliwiającą rozmowę z konsultantem za pośrednictwem strony
internetowej www.pzu.pl,”;
b) dotychczasowe pkt 2 )-12) otrzymują numerację 4)-14);

c) po pkt 14) dodaje się nowy pkt 15) w brzmieniu:
„15) Usługobiorcy – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej droga elektroniczną,”;
d) dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numerację 16).
3.

Po § 8a dodaje się nowe § 8b i 8c w brzmieniu:

„Usługa Czat
§ 8b.
1. Za pomocą komunikatora umieszczonego na stronie internetowej www.pzu.pl Usługobiorca może
uzyskać informacje o Towarzystwie oraz Funduszach / Subfunduszach oraz ogólne informacje związane
z uczestnictwem w Funduszach.
2. Usługa obejmuje:
3. dane o Towarzystwie, ogólne informacje o Funduszach/Subfunduszach/Wyspecjalizowanych Programach
Inwestycyjnych, sieci Dystrybutorów,
4. przyjęcie
od
Usługobiorcy
prośby
związanej
z
wysyłką
materiałów
dotyczących
Funduszy/Subfunduszy/Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych,
5. przyjęcie od Usługobiorcy prośby o kontakt przedstawiciela Towarzystwa,
6. ogólne informacje związane z Uczestnictwem w Funduszach/Wyspecjalizowanych Programach
Inwestycyjnych.
7. Usługa Czat jest dostępna w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym
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posługuje się Towarzystwo
§ 8c.
1. Towarzystwo świadczy usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie, zgodnie z Zasadami stanowiącymi
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie na stronie www.pzu.pl
oraz na stronie www. efund.pl
2. W celu prawidłowego korzystania z usług określonych w Zasadach wymagane są:
3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7, Mozilla Firefox w wersji 3, Google Chrome w
wersji 20 lub wyższych, z dostępem do Internetu;
4. w przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania
plików Cookies.
5. Połączenie z Czat oraz z aplikacją internetową dostępną na stronie internetowej www.efund.pl odbywa
się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu, służącego do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanej
strumienia danych - protokołu SSL (klucz 128 bitów).
6. Połączenie z aplikacją internetową dostępną na stronie internetowej www.pzu.pl odbywa się z
wykorzystaniem bezpiecznego protokołu, służącego do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanej strumienia
danych - protokołu SSL (klucz 2048 bitów).
7. Sesja połączenia z Usługobiorcą poprzez Czat może zostać przerwana po upływie 15 minut od ostatniej
czynności Usługobiorcy wykonanej w systemie internetowym dostępnym na stronie internetowej
www.pzu.pl”;
4.

W § 9 a ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2.Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 827) Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, przy czym
Uczestnik ma w każdym czasie prawo złożenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

Tekst jednolity Zasad dostępny jest na stronie www.pzu.pl
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