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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO INVESTORS.PL
§1
Postanowienia wstępne
Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego investors.pl” (dalej: „Regulamin”), stworzony na
podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,
poz. 1204 z 2002 r.), określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników
indywidualnych (dalej: „Użytkownik”/„Użytkownicy”) z serwisu internetowego investors.pl (dalej „Serwis”)
prowadzonego i administrowanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie (00‐640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227685 (dalej: „Investors TFI”).
§2
Zasady korzystania z Serwisu
1.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz
zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

2.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia mającego dostępu do
sieci Internet oraz przeglądarki WWW obsługującej technologię JavaScript.

3.

Dostęp do części zasobów Serwisu może wymagać autoryzacji lub być w inny sposób ograniczony. Dostępu
do takich części Serwisu jest uregulowany odrębnie w odpowiednich regulaminach lub umowach Investors
TFI. W pozostałym zakresie korzystanie z Serwisu nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika
jakichkolwiek innych warunków niż wskazane Regulaminem.

4.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek i w granicach
określonych odpowiednimi przepisami prawa.

5.

Serwis, w tym w szczególności zawarte w nim treści i materiały, jego struktura, projekt graficzny, loga,
nazwy stanowią własność Investors TFI i podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze
zm.; dalej „Ustawa”). Zabronione jest w szczególności usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach
własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów,
wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej (z zastrzeżeniem
wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. wynikające z
wykorzystywania w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów Ustawy), kopiowanie i
rozpowszechnianie, treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Investors TFI.
§3
Odpowiedzialność Usługodawcy

1.

W Serwisie mogą znajdować się odesłania („linki") do stron internetowych będących własnością innych
podmiotów. Investors TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych.

2.

Investors TFI nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów
danych powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu. Jednocześnie Investors TFI zapewnia, że dokłada
najwyższej staranności w procesie tworzenia i obsługi Serwisu, podejmując wszystkie niezbędne i
uzasadnione działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń dotyczących
korzystania z Serwisu.

3.

Investors TFI nie odpowiada za niedostępność lub wadliwe działanie Serwisu, w szczególności za problemy
zaistniałe w związku z awarią sieci teleinformatycznych, a także za inne skutki wadliwego działania łączy

telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. Investors TFI jest uprawnione do czasowego
wyłączania usługi Serwisu, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja,
modyfikacja lub naprawa).
4.

Investors TFI jest uprawnione do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Serwisu bez uprzedniego
powiadomienia jego Użytkowników i bez podania przyczyny.

5.

Investors TFI jest uprawnione do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo też podejmuje
działania mogące zakłócić korzystanie z usługi Serwisu przez innych Użytkowników.
§4
Inne usługi

1.

Zasady składania zleceń i dyspozycji dot. uczestnictwa w funduszach za pośrednictwem internetowego
serwisu transakcyjnego Investor Online określa Regulamin korzystania z Investor Online, dostępny w
niniejszym Serwisie oraz w siedzibie Investors TFI S.A.

2.

Na podstawie odrębnego oświadczenia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu przekazywania przez Investors TFI S.A. materiałów marketingowych, promocyjnych i
innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów (podstawa prawna: ustawa z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)).

3.

Na podstawie odrębnego oświadczenia Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi
Newslettera. Korzystanie z Newslettera, wymaga od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie
informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Investors TFI pozyskuje w tym
celu od Uczestników nazwy adresów poczty elektronicznej, a Użytkownik udostępnia te dane
dobrowolnie.

4.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgoda Użytkownika na
otrzymywanie materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych lub
Newslettera, o której mowa w punkcie powyżej, jak również potwierdzenie faktu zapoznania się z
Regulaminem Newsletter oraz jego akceptacja, uzyskiwane są poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna
lub wypełnienie stosownego formularza, służącego do wyrażenia woli otrzymywania w/w informacji i są
dla jej otrzymywania niezbędne.
§5
Informacje zawarte w Serwisie

1.

Za pomocą Serwisu Investors TFI przekazuje Użytkownikom informacje o produktach i usługach Investors
TFI, komentarze rynkowe, komentarze do wyników funduszy i inne informacje i materiały pochodzące z
Investors TFI, w szczególności z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej.

2.

Investors TFI oświadcza, że przy sporządzaniu materiałów i informacji przekazywanych za pośrednictwem
Serwisu wykorzystuje się informacje pozyskane z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne
źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w przesyłanym materiale były
rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.

3.

Przedstawiane komentarze rynkowe oraz zawarte w nich prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów
Investors TFI, przy czym Investors TFI zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w
przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej Użytkowników Serwisu.

4.

Informacje i dane zawarte w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.
Nie stanowią one rekomendacji (w szczególności nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy),
doradztwa finansowego, prawnego, porady inwestycyjnej, innej porady, oferty ani oferty publicznej w
rozumieniu właściwych przepisów.

5.

Materiały dostępne za pomocą Serwisu nie zawierają pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka
związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe.
Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze powinny być podejmowane w oparciu o informacje
obejmujące w szczególności opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów
inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe, zawarte
w odpowiednich dokumentach funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie
Investors TFI oraz w Serwisie. Przed dokonaniem inwestycji w produkty oferowane przez Investors TFI
zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy inwestycyjnego.

6.

Inwestorzy powinni być świadomi, iż inwestowanie w jednostki uczestnictwa / certyfikaty inwestycyjne
funduszy inwestycyjnych niesie za sobą ryzyko inwestycyjne. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z
inwestowaniem w poszczególne fundusze inwestycyjne zawarte są w Prospektach Informacyjnych,
Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Emisyjnych, Warunkach Emisji tych funduszy. Przed
skorzystaniem z oferty produktowej funduszy zarządzanych przez Investors TFI S.A. Użytkownik serwisu
powinien zapoznać się z dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w szczególności z
Prospektami Informacyjnymi lub Prospektami Emisyjnymi poszczególnych funduszy. Podejmowanie decyzji
inwestycyjnych wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone na stronach Serwisu lub wyłącznie na
podstawie innych materiałów reklamowych Towarzystwa, następuje na ryzyko Użytkownika, a Investors
TFI nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zaleca się również zapoznanie z najbardziej aktualnym
zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym danego funduszu.

7.

Żaden fundusz zarządzany przez Investors TFI S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wszystkie dane finansowe
przedstawione w niniejszym Serwisie są danymi historycznymi. Wyniki funduszy osiągnięte w przeszłości
nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartości jednostek uczestnictwa /
certyfikatów inwestycyjnych funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi
liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z
inwestycji w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Funduszy nie jest tożsama z wynikiem
inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa albo
wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat
manipulacyjnych oraz od pobranego podatku od dochodów kapitałowych.

8.

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata
manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym
funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych
przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa.
Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są
podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

9.

Prezentowane dane dotyczące wartości aktywów netto funduszy na jednostkę uczestnictwa / certyfikat
inwestycyjny są obliczane w oparciu o zapisy statutowe funduszy, bez uwzględnienia opłat
manipulacyjnych, należności podatkowych i ewentualnych innych świadczeń, które powinny być wzięte
pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji.

10. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
publikowane są w każdym Dniu Wyceny danego funduszu, W przypadku funduszy inwestycyjnych
zamkniętych wartości aktywów netto certyfikat inwestycyjny publikowane są w dniu roboczym
następującym po Dniu Wyceny danego funduszu, zgodnie z postanowieniami Statutów poszczególnych
funduszy.
11. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. zostały utworzone i działają zgodnie z prawem
polskim, na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr.
146, poz. 1546, ze zm.).
12. Jednostki uczestnictwa / certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors
TFI S.A. mogą być oferowane wyłącznie w krajach, w których takie transakcje są dopuszczalne. W
szczególności nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych funduszy
inwestycyjnych na mocy US Securities Act of 1933, nie jest obecnie dopuszczalne w Stanach
Zjednoczonych, obywatelom Stanów Zjednoczonych oraz osobom zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych.

Jakiekolwiek oferowanie bądź dalsza dystrybucja jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych
funduszy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, bądź na rzecz osób określanych jako „US person",
zgodnie z definicją Regulacji S z US Securities Act 1933, może spowodować naruszenie prawa Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
§6
Polityka prywatności

1.

Investors TFI informuje, że Serwis wykorzystuje informacje przechowywane w plikach cookies.

2.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
a.

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji treści dostępnych w Serwisie; w szczególności informacje te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

b.

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe.

4.

Użytkownicy, którzy nie chcą, aby informacje przekazywane w plikach cookies były zapisywane na ich
urządzeniach, powinni upewnić się, że zostały zastosowane odpowiednie ustawienia przeglądarki WWW.

5.

Investors TFI informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
§7
Inne postanowienia

1.

Investors TFI może w każdej chwili zmienić Regulamin.

2.

Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.investors.pl poprzez zamieszczenie
nowego brzmienia Regulaminu.

3.

Wszelkie uwagi, komentarze, zapytania i reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres office@investors.pl.

4.

Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za
pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

