Zasady świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz
sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa.
Informacje dotyczą zasad świadczenia usług przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Towarzystwo") w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz sposobów
przekazywania zleceń do Towarzystwa.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie, jakie nadaje
im odpowiedni prospekt informacyjny.

Informacje o Towarzystwie.
Towarzystwo działa pod firmą Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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.
Sposoby komunikacji z Towarzystwem. Dane teleadresowe.
firma:

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

siedziba:

Warszawa

adres:

ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

telefon:

(22) 522 70 00

faks:

(22) 522 70 92

strona internetowa:

www.amundi.pl

e-mail:

biuro@amundi.com

Klient może komunikować się z Towarzystwem osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, faksem
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Prospekt informacyjny może przewidywać, że
w danym przypadku klient powinien komunikować się z Towarzystwem w określony sposób.
Sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa.
Usługa pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa polega na przyjmowaniu od
klientów Zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa, dyspozycji oraz innych oświadczeń woli
związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
Zlecenia i dyspozycje mogą być przekazywane do Towarzystwa:
1) osobiście w siedzibie Towarzystwa,
2) za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, w tym w szczególności faksem,
telefonicznie i przez Internet, w zakresie, w jakim fundusz oferuje możliwość składania Zleceń
w takiej formie.

Podstawowe zasady świadczenia usługi.
Jeżeli Towarzystwo lub inny niż Towarzystwo Dystrybutor udostępnia formularze Zleceń, Uczestnik
powinien posługiwać się przy składaniu Zleceń właściwymi formularzami. Złożenie Zlecenia w sposób
niezgodny ze zdaniem poprzednim może skutkować odrzuceniem Zlecenia.
Zlecenie nabycia składa się nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru lub Subrejestru, poprzez
bezpośrednią wpłatę środków pieniężnych przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy.
Regulamin, umowa lub zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym mogą przewidywać inne
zasady składania Zlecenia nabycia.
Zbycie Jednostek następuje na podstawie Zlecenia nabycia, z chwilą wpisania do Subrejestru
Uczestników liczby Jednostek nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę.
Fundusz odkupuje od Uczestników Jednostki na podstawie złożonego przez Uczestnika Zlecenia
odkupienia, składanego na formularzu ustalonym przez Towarzystwo lub innego niż Towarzystwo
Dystrybutora, za pośrednictwem którego składane jest Zlecenie. Zlecenie takie może zostać złożone
bezpośrednio funduszowi, za pośrednictwem Towarzystwa, innego niż Towarzystwo Dystrybutora lub
Przedstawiciela. Zlecenie złożone w formie innej niż określona w obowiązującym formularzu może
zostać odrzucone.
Odkupienie Jednostek następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek
odkupionych od Uczestnika i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad świadczenia usług znajdują się w prospekcie informacyjnym.
Prospekt informacyjny, tabele opłat, a także sprawozdania finansowe dostępne są w języku polskim,
bezpłatnie, na stronie www.amundi.pl.

