14.01.2020 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.

W postanowieniu § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5.

2.

Regulamin określa sposób i warunki prowadzenia przez TFI PZU SA działalności w zakresie
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii O Funduszy, zgodnie z
§ 47 Rozporządzenia.

Postanowienie § 2 pkt. 26 i 30 otrzymują brzmienie:

26)

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu wraz z załącznikami, stanowiący
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz regulamin, o którym mowa § 47 Rozporządzenia;

30)

Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu,
trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.
U. poz. 1312) lub akt prawny, który je zastąpi;

3.

W postanowieniu § 2 pkt. 45 publikator otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.)”;

4.

W postanowieniu § 2 pkt. 46 publikator otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)”;

5.

W postanowieniu § 3 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

8a.

6.

Sposób i warunki prowadzenia działalności Towarzystwa w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy zawarte są w szczególności w § 5-5b, § 6 ust. 9,
§ 8, § 9-9a oraz § 16-17.

W postanowieniu § 5 ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa, TFI PZU SA przekazuje Użytkownikowi, za pośrednictwem
Serwisu:
7.

W postanowieniu § 9 ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Data i godzina złożenia Zlecenia przekazywana jest Użytkownikowi w wiadomości e-mail informującej o
złożeniu Zlecenia.
7.

W postanowieniu § 9 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

10a.

8.

Zlecenie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po jego złożeniu. Fundusz dokłada starań,
aby Zlecenie złożone przed godziną graniczną wskazaną w Prospekcie danego Funduszu, zostało
zrealizowane po cenie z danego Dnia Wyceny, zgodnie z zasadami opisanymi w tym Prospekcie,
jednakże w przypadku złożenia Zlecenia tuż przed tą godziną graniczną, ze względu na
konieczność transmisji i przetworzenia danych, Zlecenie to może zostać zrealizowane dopiero po
cenie z kolejnego Dnia Wyceny.

Postanowienie § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Towarzystwo przekazuje Użytkownikowi informacje wynikające z realizacji Umowy oraz wynikające z
realizacji Umowy o prowadzenie PPK, w szczególności informacje z potwierdzeniem złożenia i
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realizacji Zleceń, na adres poczty elektronicznej dedykowany do operacji wykonywanych w Serwisie,
lub za pośrednictwem Serwisu, o ile Serwis to umożliwia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień
Regulaminu oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących
obowiązku przekazywania informacji na Trwałym nośniku informacji.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 14 stycznia 2020 roku.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
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