Ogłoszenie o zasadach promocji funduszy zarządzanych przez
Amundi Polska TFI S.A.
dla Klientów Euro Bank S.A.
(dalej: „Ogłoszenie”)
§1
1. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”)
z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział

Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

0000457486,

posiadająca kapitał zakładowy 25.300.590 złotych w pełni opłacony, NIP 527 -269-30-89,
niniejszym

ogłasza

przedłużenie

okresu

sprzedaży

promocyjnej

(zwanej

dalej

„Promocją”) jednostek uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO, oraz subfunduszy
wyodrębnionych w ramach tego funduszu (zwanych dalej łącznie „Funduszami” lub każdy z
nich oddzielnie: „Funduszem”). Zasady promocji nie ulegają zmianie. Promocja polega na
obniżeniu o 100% opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia i opłaty wyrównawczej z
tytułu zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu, osobom objętym Promocją, na
warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Z promocji skorzystać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej (zwane dalej „Uczestnikami Promocji”).
3. Promocją są objęte zlecenia nabycia i zamiany złożone w placówkach Euro Bank S.A.
(zwanego dalej: „Dystrybutorem”) oraz wpłaty bezpośrednie na rejestry otwarte za
pośrednictwem Dystrybutora.

§2
1. Promocja rozpoczęła się w dniu 29 września 2014 roku i okres jej obowiązywania ulega
przedłużeniu, do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Promocją objęte będą osoby, określone w § 1 ust. 2 niniejszego Ogłoszenia, które:
- złożą w okresie Promocji zlecenia otwarcia rejestru w placówkach Dystrybutora i następnie
nabędą jednostki uczestnictwa w Funduszach (lub jednym z nich)
lub
-

posiadają rejestry w Funduszach otwarte pierwotnie za pośrednictwem Dystrybutora
i

w

okresie

Promocji

dokonają

nabycia

lub

zamiany

jednostek

uczestnictwa

w Funduszach (lub jednym z nich) na te rejestry (dotyczy to między innymi wpłat
bezpośrednich dokonanych na rejestry otwarte przez Dystrybutora),
a przy tym:

-

dokonają wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa, zgodnie ze złożonym w placówce
Dystrybutora zleceniem nabycia jednostek, a środki z tych wpłat zostaną uznane na
rachunku bankowym danego subfunduszu nie później niż w dniu umożliwiającym
przyznanie jednostek uczestnictwa z datą wyceny najpóźniej w dniu 2 stycznia 2015
roku, przy czym szczegółowe warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy,
z uwzględnieniem terminu przetworzenia zlecenia po dniu otrzymaniu środków na
rachunek Funduszu, określone są w statutach poszczególnych funduszy.
3. Klient nie ma możliwości opłacenia

gotówką zlecenia nabycia w placówkach

Dystrybutora bezpośrednio na rachunek Funduszu.

§3
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Amundi Parasolowy Fundusz
Inwestycyjny Otwarty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd
Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 955, w imieniu którego występuje Amundi Polska TFI
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul Żwirki i Wigury 18A, która zbiera dane osobowe na zasadzie
dobrowolności i będzie przetwarzała je w celu realizacji Promocji. Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§4
1.

Niniejsze Ogłoszenie dostępne jest w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. i w placówkach
Euro Bank S.A. oraz stronach internetowych Towarzystwa i Dystrybutora.

2. Przedstawione w niniejszym Ogłoszeniu zmiany zasady Promocji wchodzą w życie z dniem
28 listopada 2014 r.

