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Regulamin dostępu do serwisu dla uczestników funduszy zamkniętych na stronie internetowej
www.mounttfi.pl „Serwis”
§1.
1.

Postanowienia ogólne

Regulamin ma na celu unormowanie trybu postępowania w sprawie nadawania Uczestnikom
dostępu

do

serwisu

dla

uczestników

funduszy

zamkniętych

na

stronie

internetowej

www.mounttfi.pl.
2.

Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich Uczestników, którzy posiadają certyfikaty
inwestycyjne funduszy zarządzanych przez Towarzystwo od dnia 21 lipca 2019 r. i wystąpili do
Towarzystwa o dostęp do Serwisu.

3.

Dostęp do Serwisu przysługuje wyłącznie Uczestnikom Funduszy zarządzanych przez
Towarzystwo.

4.

Dostęp do Serwisu nadawany jest na żądanie Uczestnika w celu umożliwienia mu dostępu do
niezbędnych informacji związanych z Funduszem, w szczególności wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa i statutem Funduszu.

5.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu.
Uczestnik akceptuje Regulamin w Serwisie przed pierwszym zalogowaniem po zapoznaniu się
z jego treścią.

6.

Regulamin może być okresowo zmieniany, o czym Towarzystwo każdorazowo niezwłocznie
poinformuje Uczestników w Serwisie. Wówczas, Uczestnik powinien zapoznać się ze zmianami i
w przypadku brak akceptacji wprowadzonych zmian, zgodnie z §3 ust. 8 wystąpić o rezygnację
z dostępu do Serwisu.
§2.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1)

Uczestnik – osoba, która posiada przynajmniej jeden Certyfikat Inwestycyjny Funduszu
zarządzanego przez Towarzystwo i wystąpiła o nadanie dostępu do Strony internetowej.
Uczestnikiem są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi,

2)

Fundusze – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, których certyfikaty
inwestycyjne nabyli Uczestnicy,

3)

Towarzystwo – Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

4)

Regulamin – niniejszy Regulamin dostępu do Strony internetowej dla Uczestników,

5)

Serwis

–

serwis

dla

uczestników

funduszy

zamkniętych

na

stronie

internetowej

www.mounttfi.pl
6)

Strona internetowa – strona internetowa www.mounttfi.pl,
§3.

1.

Nadawanie dostępu

W celu uzyskania dostępu do Serwisu, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania niniejszej
informacji w formularza zapisu lub wystąpić bezpośrednio do Towarzystwa o nadanie dostępu na
adres e-mail: dostep@mounttfi.pl.

2.

Nadawanie dostępu do Serwisu polega na przekazaniu Uczestnikowi indywidualnego linka
zawierającego hasło dostępu do Serwisu.
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3.

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać duże i małe litery a także co najmniej jedną cyfrę
lub znak specjalny. Całe hasło jest znane tylko i wyłącznie Uczestnikowi. Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje wykonane przy użyciu indywidualnego hasła dostępu
przez osoby inne niż Uczestnik.

4.

Każdorazowo logując się do Serwisu, Uczestnik wpisuje nazwę użytkownika i swoje indywidualne
8 znakowe hasło. Pięciokrotne podanie złego hasła spowoduje blokadę konta na co najmniej
dwanaście godzin. W celach bezpieczeństwa danych, Towarzystwo rekomenduje zmianę hasła
przynajmniej raz w miesiącu.

5.

Dostęp do Serwisu przysługuje wyłącznie Uczestnikom Funduszu, w związku z czym
z dniem powzięcia przez Towarzystwo informacji o wykupie Certyfikatów inwestycyjnych lub
sprzedaży na rynku wtórnym, Uczestnik traci prawo dostępu do Serwisu.

6.

Uczestnik w dniu zbycia certyfikatów inwestycyjnych w sposób inny niż poprzez wykup przez
Fundusz tj. sprzedaż certyfikatów na rynku wtórnym, darowizna lub zbycie na podstawie innego
stosunku prawnego w obrocie wtórnym, powinien poinformować Towarzystwo o zaistniałym
fakcie w celu odebrania mu dostępu do Serwisu. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie, nie
później niż w dniu zbycia do przesłania na adres e-mail: fundusze@mounttfi.pl skan dokumentu
potwierdzający zbycie certyfikatów inwestycyjnych w obrocie wtórnym. Obowiązek ten jest
niezbędny w celu powzięcia informacji przez Towarzystwo o zakończonym stosunku uczestnictwa
w Funduszu.

7.

W przypadku nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności za dostęp i

ewentualne udostępnienie informacji poufnych przez osoby

trzecie.
8.

Uczestnik ma prawo w każdym czasie do rezygnacji z dostępu do Serwisu. W takiej sytuacji,
Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym Towarzystwa na adres e-mail:
dostep@mounttfi.pl. Po otrzymaniu takiej informacji przez Towarzystwo, dostęp do Serwisu
zostanie automatycznie zablokowany.
§4.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Zasady ochrony prywatności reguluje Polityka prywatności i cookies, zaś wszelkie informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych w Towarzystwie reguluje Klauzula informacyjna w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Powyższe dokumenty znajdują się na Stronie internetowej:
https://mounttfi.pl/index.php/centrum-informacji/
§5.

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2020 r.
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