16.04.2019 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany
Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania
z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:
1.

Postanowienie § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.

2.

Postanowienie § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

3.

W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa na Rejestr inPZU musi zostać dokonana z
prowadzonego przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, należącego do
Użytkownika rachunku bankowego, którego numer oraz dane towarzyszące w zakresie
dotyczącym imienia i nazwiska posiadacza są zgodne z danymi Użytkownika podanymi w procesie
Rejestracji.

Postanowienie § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.

4.

W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje podstawowe informacje dotyczące Użytkownika, w tym
dane osobowe i dane teleadresowe Użytkownika, dane dotyczące rachunku bankowego
Użytkownika, z którego ma nastąpić pierwsza wpłata środków na nabycie Jednostek
Uczestnictwa, zgodnego z § 6 ust. 2, oraz informacje w ramach stosowanych przez Fundusz i TFI
PZU SA środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy.

Potwierdzenie tożsamości Użytkownika następuje w drodze porównania imienia i nazwiska oraz
numeru rachunku bankowego, z którego ma nastąpić pierwsza wpłata środków na nabycie
Jednostek Uczestnictwa, podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji z danymi właściciela
rachunku bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków na nabycie Jednostek
Uczestnictwa za pośrednictwem Serwisu.

W postanowieniu § 6 po ust. 10a dodaje się ust. 10b w brzmieniu:

10b.

Rachunkiem bankowym do wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa z
Rejestru inPZU może być wyłącznie rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.

W postanowieniu § 17 ust. 2 skreśla się frazę „nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie
zmian,”.

6.

W postanowieniu § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a.
7.

O zmianie Regulaminu Użytkownik zostaje powiadomiony nie później niż na 30 dni przed datą
wejścia w życie zmian.

Postanowienie § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7.

W przypadku zmiany Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 do Regulaminu, TFI PZU SA informuje
Użytkownika o tej zmianie w sposób wskazany w ust. 2. Zmieniony Załącznik obowiązuje od
momentu wprowadzenia, a ust. 2a-5 nie stosuje się.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 16 maja 2019 roku.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
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