Ogłoszenie o zmianie Regulaminu
korzystania z Serwisu Fundusze.AXA.pl

Ogłoszenie

10 kwietnia 2021 r.
W treści Regulaminu korzystania z Serwisu Fundusze.AXA.pl („Regulamin”)
dokonano następujących zmian:
1. Z zastrzeżeniem kolejnych punktów, w całej treści Regulaminu odniesienia do „AXA” zastępuje się
odniesieniami do „UNIQA”, w szczególności w zakresie odwołań w dowolnej formie (w tym odniesień
do pełnej nazwy lub jej skrótu) dotyczących towarzystwa funduszy inwestycyjnych, funduszy
inwestycyjnych, lub Regulaminu, w tym w zakresie dotyczącym nazwy tego dokumentu, definiowanych
w nim terminów lub odwołań dotyczących produktów, do których Regulamin się odnosi.
2. W całej treści Regulaminu odniesienia do adresu strony internetowej „fundusze.axa.pl” zastępuje się
następującą treścią: „fundusze.uniqa.pl”.
3. W całej treści Regulaminu odniesienia do adresu strony internetowej „tfi.axa.pl” zastępuje się następującą
treścią: „tfi.uniqa.pl”.
4. W § 1 w ust. 1 Regulaminu:
1) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że począwszy od dotychczasowego punktu 6,
poszczególne punkty tego ustępu otrzymują kolejne numery, rozpoczynając od cyfry „8”;
2) po punkcie 5 dodaje się nowe punkty 6 i 7 o następującej treści:
„6) e-dowód – dowód osobisty, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych, posiadający warstwę graficzną i warstwę elektroniczną, w tym certyfikat identyfikacji
i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie,
zgodnie z przepisami tej ustawy;
7) eDO App – aplikacja mobilna wyprodukowana przez PWPW, która oferuje m.in. możliwość
potwierdzenia w usługach online tożsamości użytkownika zidentyfikowanego w tej aplikacji
z wykorzystaniem funkcji warstwy elektronicznej e-dowodu, na zasadach, w zakresie i na warunkach
określonych w odrębnym regulaminie określonym przez PWPW, w szczególności z wykorzystaniem
urządzenia mobilnego z włączonym dostępem do NFC (ang. Near-Field Communication), tj. do
standardu bezprzewodowej komunikacji radiowej, używanego w urządzeniach mobilnych np. do
płatności zbliżeniowych, spełniającego również inne warunki techniczne określone na podstawie
ww. regulaminu PWPW;”;
3) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że począwszy od punktu oznaczonego po
uwzględnieniu zmiany powołanej w pkt 1 powyżej cyframi „25”, poszczególne punkty tego ustępu
otrzymują kolejne numery, rozpoczynając od cyfry „26”;
4) po punkcie 24 dodaje się nowy punkt 25 o następującej treści:
„25) PWPW – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;”;
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5. W § 3 Regulaminu:
1) ustęp 3 otrzymuje nową, następującą treść:
„3. W procesie rejestracji Użytkownik:
1) dokonuje wyboru Produktu;
2) dokonuje wyboru Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zamierza nabyć, a także wskazuje
wysokość wpłaty początkowej, z wyłączeniem wpłaty dokonywanej w wyniku wypłaty transferowej
z innej instytucji finansowej, o której mowa w Regulaminie IKE oraz Regulaminie IKZE;
3) dokonuje wyboru metody potwierdzenia tożsamości Użytkownika;
4) uzupełnia wszystkie pola wskazane w formularzu rejestracyjnym poprzez:
a) podanie podstawowych informacji dotyczących 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, o którym mowa w ust. 10,
b) podanie informacji i złożenie oświadczeń wymaganych przepisami prawa i Prospektem, w tym w
ramach stosowanych przez Fundusz FIO/SFIO i Towarzystwo środków bezpieczeństwa finansowego
na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
5) akceptuje Regulamin i składa inne oświadczenia wymagane w procesie Aktywacji Usługi;
6) wypełnia Ankietę odpowiedniości, przy czym Uczestnik ma prawo odmówić wypełnienia Ankiety;
7) potwierdza wolę zawarcia Umowy poprzez autoryzację danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym przy użyciu Kodu jednorazowego, otrzymanego automatycznie na numer telefonu
komórkowego wskazany w formularzu rejestracyjnym.”;
2) ustęp 11 otrzymuje nową, następującą treść:
„11. Potwierdzenie tożsamości Użytkownika jest procesem dwuetapowym. Obejmuje ono:
a) przekazanie pozytywnego wyniku potwierdzenia tożsamości Użytkownika z wykorzystaniem
e-dowodu oraz przeprowadzenie weryfikacji oryginalności i ważności e-dowodu z wykorzystaniem
eDO App, które stanowi rezultat procesu prowadzonego na zasadach i na warunkach określonych
przez PWPW w odrębnym regulaminie korzystania z aplikacji eDO App,
b) weryfikację danych z przelewu (pierwszej wpłaty), tj.: porównanie imienia, 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.
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić w inny sposób, jeżeli stanowią tak przepisy prawa lub
Regulaminy Produktów i umowy.”;
3) zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że począwszy od dotychczasowego ustępu 12,
poszczególne ustępy tego paragrafu otrzymują kolejne numery, rozpoczynając od cyfry „13”;
4) po ustępie 11 dodaje się nowy ustęp 12 o następującej treści:
„12. Brak potwierdzenia tożsamości Użytkownika oraz przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
i ważności e-dowodu z wykorzystaniem eDO App nie wyklucza weryfikacji tożsamości Użytkownika
wyłącznie w sposób wskazany w ust. 11 lit. b).”;
6. W § 14 Regulaminu:
1) ustęp drugi otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Użytkownik będący osobą fizyczną może zwrócić się o pomoc przy składaniu reklamacji do
Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Informacja o danych teleadresowych Miejskich
lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta znajduje się na stronie internetowej uokik.gov.pl.”;
2) w ust. 3 pkt 3 dotychczasowe odwołanie do adresu mailowego zastępuje się następującą treścią:
„reklamacje.uniqatfi@moventum.com.pl”.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
użytkowników, którzy zawarli umowę o korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego na zasadach
określonych w Regulaminie, przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia, powyższe zmiany wchodzą w życie
z dniem 24 kwietnia 2021 r.

