ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POŚREDNICTWEM
SYSTEMU IAT FI OBOWIĄZUJĄCE W FUNDUSZACH
INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO
S.A. („ZASADY”)
§1
Definicje
1. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszych Zasadach, pisane wielką literą, mają znaczenie
nadane im w Warunkach emisji oraz Statutach Funduszy.
2. Definicje:
1) Adres e-mail – przypisany w ewidencji adres poczty elektronicznej Uczestnika;
2) Agent Transferowy (AT) - PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Grójeckiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005874, NIP 527-22-67889;
3) Hasło Uczestnika - minimum ośmioznakowe hasło, służące do logowania do
Systemu IAT FI;
4) Identyfikator lub numer Uczestnika - indywidualny ośmiocyfrowy numer
Uczestnika, będący drugim członem numeru Rejestru;
5) Kody Jednorazowe – jednorazowe kody numeryczne, nadawane przez Agenta
Transferowego, służące do potwierdzania Zleceń finansowych i niefinansowych
składanych za pośrednictwem Systemu IAT FI. Kody jednorazowe są przesyłane
w postaci SMS-ów na numer telefonu Uczestnika przy składaniu zlecenia
wymagającego autoryzacji kodem;
6) Link Inicjalny –unikalny adres internetowy służący do pierwszego logowania do
Systemu IAT FI;
7) Oświadczenie FATCA – oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu statusu
podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki;
8) Oświadczenie CRS – oświadczenie o posiadanych przez klienta rezydencjach
podatkowych wymagane dla celów CRS;
9) System IAT FI (IAT FI) - aplikacja umożliwiająca składanie zleceń oraz podgląd do
informacji o bieżącej wartości inwestycji na specjalnie do tego celu dedykowanych
stronach internetowych;
10) TIN - Amerykański numer identyfikacji podatkowej;
11) Uczestnik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników są
zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;
12) Usługa e-mail - usługa polegająca na przesyłaniu przez Fundusze AGRO
potwierdzeń transakcji w formie dokumentów w formacie PDF na podany adres
poczty elektronicznej Uczestnika;
13) Usługa Paybynet - system płatności internetowych opracowany i świadczony
przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., którego regulamin oraz szczegółowy opis
funkcjonalności dostępne są na stronie internetowej KIR S.A. pod adresem
https://pbn.paybynet.com.pl/PayByNet/images/RegulaminPayBynet.pdf .
14) Zasady- Zasady korzystania z usług serwisu internetowego IAT FI;
15) Zlecenie – zlecenie składane do Funduszy AGRO za pośrednictwem Systemu IAT
FI.
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§2
Zasady ogólne
1. Zasady określają warunki korzystania z usług serwisu internetowego IAT FI, za
pośrednictwem którego jest możliwość składania zleceń oraz pozyskiwania informacji
o bieżącej wartości inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (’’Fundusze AGRO”).
2. Za pośrednictwem Systemu IAT FI Uczestnik może
1) Złożyć następujące rodzaje zleceń:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Otwarcia Rejestru w Funduszu,
Odkupienia Jednostek Uczestnictwa (SPRZEDAJ),
Zamiany Jednostek Uczestnictwa na nowy lub istniejący Rejestr (ZAMIEŃ),
Transferu Jednostek Uczestnictwa na nowy lub istniejący Rejestr (ZAMIEŃ),
Zastrzeżenia dokumentu,
Odwołania Pełnomocnictwa,
Zmiany danych osobowych uczestnika w zakresie zmiany adresu
korespondencyjnego, danych kontaktowych, zgody na przetwarzanie danych
w celach marketingowych lub dezaktywacji Usługi e-mail oraz zmiany
Oświadczenia FATCA, pod warunkiem że Statut Funduszu przewiduje
możliwość składania takich Zleceń,

2) korzystać z następujących usług:
a) sprawdzenia stanu Rejestru,
b) sprawdzenia historii transakcji,
c) sprawdzenia osób powiązanych z rejestrem (np. pełnomocnicy,
reprezentanci, osoby uprawnione),
d) sprawdzenia danych dotyczących instrukcji płatniczej,
e) sprawdzenia statusu realizacji złożonych Zleceń,
f) sprawdzenia przyczyn odrzucenia zlecenia,
g) zmiany hasła Uczestnika,
h) uzyskania informacji na temat numeru TIN (o ile występuje),
i) uzyskania informacji na temat statusu Uczestnika dla celów FATCA
nadanego przez TFI (amerykański, nieamerykański, niepełne dane),
j) wykonywać przelewy na nabycie Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem
Usługi Paybynet zgodnie z zasadami właściwymi dla tej usługi.
3. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację systemów niezbędnych do
świadczenia usługi dostępu, serwis IAT FI dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w
tygodniu.
4. W celu skorzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego
z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej obsługującej protokoły
szyfrowania SSL 2.0 lub nowsze, np. aktualne wersje przeglądarek Internet Explorer,
Chrome, Firefox. Koszty dostępu do Internetu ponosi Uczestnik według taryfy
obowiązującej go u danego operatora.
§3
Posługiwanie się Linkiem Inicjalnym oraz Hasłem Uczestnika
1. Link Inicjalny wysyłany jest do Klienta na wskazany przez niego adres poczty
elektronicznej po zrealizowaniu przez Agenta Transferowego zlecenia Otwarcia
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Rejestru lub zlecenia Zmiany Danych Osobowych zawierającego aktywację usługi
internetowej.
2. Osoba, która nie otrzymała Linku Inicjalnego powinna niezwłocznie zawiadomić
telefonicznie o tym fakcie infolinię pod numerem 22 539 23 20. W takim przypadku po
prawidłowej autoryzacji Uczestnika następuje ponowne wysłanie Linku Inicjalnego. W
sytuacji, gdy okaże się, że nie został podany lub został podany błędny adres poczty
elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego, koniecznie jest złożenie nowego
wniosku o dostęp do Usługi za pośrednictwem Dystrybutora obsługującego Fundusze
AGRO.
3. W celu uzyskania dostępu do IAT FI, przed pierwszym logowaniem należy kliknąć Link
Inicjalny. Uczestnik w chwili pierwszego logowania do Systemu IAT FI ustanawia swoje
własne Hasło Uczestnika, którym będzie się posługiwał, aby uzyskać dostęp do
Sytemu IAT FI oraz proszony jest o wprowadzenie jednorazowego hasła SMS,
wysłanego na numer telefonu komórkowego zapisanego w rejestrze Uczestników
prowadzonym przez AT.
4. Warunkiem dostępu do Systemu IAT FI jest posługiwanie się Loginem i Hasłem
Uczestnika.
5. Trzykrotne podanie błędnego Hasła Uczestnika powoduje jego automatyczną blokadę,
a także blokadę dostępu Uczestnika do Systemu IAT FI. W takim przypadku należy
skorzystać z funkcji „Zapomniałem Hasła” na stronie logowania do Systemu IAT FI.
6. Zmiana zablokowanego lub zapomnianego Hasła Uczestnika jest możliwa w Systemie
IAT FI po wybraniu opcji „Zapomniałem Hasła” dostępnej na stronie logowania do
Systemu IAT FI o ile w Ewidencji Uczestników prowadzonej przez Towarzystwo
zarejestrowany jest prawidłowy Adres e-mail Uczestnika.
§4
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo mogą być zgłaszane przez
Uczestnika lub osobę, która ma lub miała zamiar stać się Uczestnikiem Funduszu, bądź
przez inną osobę upoważnioną przez Klienta, w formie pisemnej (pismo, korespondencja
e-mail, faks), lub telefonicznie. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w
Towarzystwie, u Agenta Transferowego lub u Dystrybutora.
2. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na
stronie www.tfiagro.pl w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.“.
§5
Warunki składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI.
1. Przy pierwszym logowaniu się do Systemu IAT FI Uczestnik jest zobowiązany do
zdefiniowania własnego Hasła Uczestnika oraz potwierdzenie zmiany poprzez
wprowadzenie kodu autoryzacyjnego SMS.
2. Warunkiem składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI jest posługiwanie się
Numerem Uczestnika i Hasłem Uczestnika oraz Kodami SMS (wyjątkiem jest Zlecenie
otwarcia rejestru związane z dokonaniem pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek
Uczestnictwa oraz złożenie przez Inwestora lub Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu
się z Zasadami).
3. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest ustalenie tożsamości osób korzystających z usługi.
W tym celu Towarzystwo ma prawo żądać dokumentów potwierdzających prawdziwość
danych osobowych. Otwierając pierwszy Rejestr w Funduszach za pośrednictwem
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Systemu IAT FI Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia poniższych dokumentów i
danych:
1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - imię, nazwisko, obywatelstwo,
adres, rodzaj oraz numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego
lub paszportu), a ponadto w przypadku obywateli polskich: numer PESEL, a w
przypadku cudzoziemców kod kraju pochodzenia;
2) w przypadku rodzica osoby małoletniej - poświadczona notarialnie kopia lub oryginał
odpisu aktu urodzenia osoby małoletniej, bądź inny dokument stwierdzający
pokrewieństwo;
3) w przypadku przedstawiciela niebędącego rodzicem osoby małoletniej oraz w
przypadku opiekuna lub kuratora osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych - oryginały dokumentów wydanych przez sąd opiekuńczy uprawniających
go do reprezentowania osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do
czynności prawnych;
4) w przypadku osób prawnych - odpis z właściwego rejestru lub inny dokument,
wskazujący nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres
oraz aktualny dokument, potwierdzający umocowanie osoby przeprowadzającej
transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w pkt
1, dotyczących osoby reprezentującej;
5) w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis
z właściwego rejestru lub inny dokument, wskazujący formę organizacyjną, siedzibę i
jej adres oraz aktualny dokument potwierdzający umocowanie osób
przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych
określonych w pkt 1, dotyczących osoby reprezentującej,
6) innych dokumentów i danych, które będą wymagane przepisami lub które
Towarzystwo uzna za właściwe w celach należytej identyfikacji i bezpieczeństwa
środków klientów, a w szczególności w celu:
i. ustalenia tożsamości klienta na podstawie dodatkowych dokumentów lub
informacji;
ii. dodatkowej weryfikacji autentyczności przedstawionych dokumentów lub
poświadczenia ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji
rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi
finansowe;
iii. ustalenia, że pierwsza transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem
rachunku klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe.
4. Zlecenie otwarcia Rejestru wygasa automatycznie, jeżeli środki pieniężne przeznaczone
na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy
Funduszu w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o otwarcie Rejestru.
5. Warunkiem koniecznym otwarcia uczestnictwa za pośrednictwem Internetu jest złożenie
Oświadczenia FATCA i Oświadczenia CRS.
§5a
Ograniczenia dotyczące Rejestru Internetowego
1. W przypadku, gdy rejestr uczestnictwa w Funduszu otwierany jest za pośrednictwem
Systemu IAT FI bez obecności klienta w POK (dalej „Rejestr Internetowy”) pierwsza wpłata
na Rejestr Internetowy może być dokonana wyłącznie z rachunku bankowego klienta
wskazanego w zleceniu otwarcia rejestru (Instrukcja płatnicza),
2. Możliwość dokonywania zleceń zmniejszających saldo Rejestru Internetowego jest
zablokowana do czasu weryfikacji przez AT zgodności danych wskazanych podczas
rejestracji z danymi zawartymi w pierwszym przelewie. Do czasu aktywacji serwisu
internetowego IAT, następującej po dokonaniu przelewu i realizacji pierwszego zlecenia
nabycia, pełna funkcjonalność serwisu będzie zablokowana.Blokada dokonywania zleceń
zmniejszających, o której mowa w ust. 2, dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem
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aplikacji IAT FI.
§6
Posługiwanie się Linkiem Inicjalnym, Hasłem Uczestnika, Zmiana Hasła Uczestnika
1. Numer rejestru jest nadawany Uczestnikowi w momencie zarejestrowania w systemie AT
Zlecenia Otwarcia Rejestru. W momencie rejestrowania Uczestnika, system AT generuje
unikalny Link Inicjalny, który wysyłany jest na adres mailowy Uczestnika. Hasło Uczestnika
oraz Kody SMS nie powinny być udostępniane osobom nieuprawnionym.
2. Link Inicjalny jest wykorzystywany do pierwszego logowania do Systemu IAT FI, podczas
którego Uczestnik jest zobowiązany ustanowić własne Hasło Uczestnika, którym będzie
się on posługiwał, aby uzyskać dostęp do sytemu IAT FI. Hasło musi zawierać: minimum
3 litery (przynajmniej 1 duża oraz 1 mała litera), minimum 2 cyfry i minimum 1 znak
specjalny, przy czym nie może zawierać 3 lub więcej identycznych, następujących po sobie
znaków.
3. Trzykrotne podanie błędnego Kodu SMS przy pierwszym logowaniu przy użyciu Linku
Inicjalnego powoduje automatyczną blokadę dostępu Uczestnika do Systemu IAT FI. W
takim przypadku należy skontaktować się z infolinią dzwoniąc na numer wskazany w § 3
ust. 2.
4. Zmiana zablokowanego lub zapomnianego Hasła Uczestnika jest możliwa w systemie IAT
FI po wybraniu opcji „Zapomniałem Hasła” dostępnej na stronie logowania do systemu IAT
FI.
5. W przypadku nieotrzymania Linku Inicjalnego Uczestnik powinien złożyć dyspozycję
ponownego wysłania Linku Inicjalnego dzwoniąc na numer infolinii wskazanym w § 3 ust.
2.
§7
Szczegółowe zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI
1. Zlecenia składane za pośrednictwem Systemu IAT FI są przyjmowane codziennie, przez
całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa: www.tfiagro.pl.
2. W ramach Systemu IAT FI możliwe jest złożenie Zlecenia otwarcia Rejestru prowadzonego
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
3. Za datę i godzinę złożenia Zlecenia przyjmuje się datę i godzinę, która zostanie
wyświetlona przez System IAT FI na ekranie komputera i tym samym zarejestrowana w
Systemie IAT FI, po zatwierdzeniu Zlecenia przez osobę składającą.
4. W przypadku zleceń składanych do rejestru osoby nieposiadającej pełnej zdolności do
czynności prawnych, osoby prawnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, należy wskazać osobę składającą Zlecenie.
5. Zatwierdzenie Zlecenia w Systemie IAT FI polega na wpisaniu w odpowiednim polu kodu
wskazanego przez aplikację. W przypadku złożenia Zlecenia „Otwarcia rejestru” w
Funduszach z jednoczesnym wyrażeniem woli składania Zleceń za pośrednictwem
Systemu IAT FI narzędziem autoryzacyjnym dla Zleceń są kody SMS.
6. W przypadku braku przypisana do Uczestnika numeru telefonu w systemie Agenta
Transferowego, Uczestnik nie ma możliwości składania Zleceń za pośrednictwem
Systemu IAT FI.
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7. W ramach Zlecenia „Zmiany danych osobowych Uczestnika” w Systemie IAT FI Uczestnik
ma możliwość zmiany jedynie:
1) adresu korespondencyjnego i danych kontaktowych,
2) dezaktywacji Usługi e-mail,
3) zmiany numeru telefonu, na który wysyłane są jednorazowe kody SMS
4) zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są elektroniczne potwierdzenia w
przypadku aktywnej Usługi e-mail,
5) Oświadczenia FATCA.
8. Zlecenia są realizowane na warunkach określonych w prospektach informacyjnych
Funduszy.
9. Złożenie zlecenia za pośrednictwem Systemu IAT FI nie jest równoznaczne z jego
realizacją. Fundusze zastrzegają sobie prawo do niezrealizowania Zlecenia, jeśli podane
dane nie będą zgodne z danymi zapisanymi w Rejestrze Uczestnika lub Zlecenie nasuwa
wątpliwości co do treści i autentyczności.
10. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić, że wszystkie Zlecenia składane przez System IAT
FI są prawidłowe i zgodne z jego intencją.
11. Zlecenia składane przez Uczestnika za pośrednictwem Systemu IAT FI stanowią
ostateczną i wiążącą podstawę do ich zrealizowania w rejestrze Uczestników Funduszy, o
ile zostały złożone z zachowaniem Zasad.
12. Fundusze zastrzegają sobie prawo do zawieszenia przyjmowania zleceń za
pośrednictwem Systemu IAT FI, w przypadku powstania nieprawidłowości w Systemie IAT
FI, na czas niezbędny do ich usunięcia.
13. W przypadku czasowego zawieszenia składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT
FI, Zlecenie może być złożone bezpośrednio u Dystrybutora.
§8
Odpowiedzialność Funduszy
Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
1. Złożenia Zlecenia z wykorzystaniem numeru Uczestnika i Hasła Uczestnika lub Kodów
SMS przez osoby trzecie;
2. Nieprzekazania Zlecenia z powodu wad lub przerw transmisji danych w działaniu
Systemu IAT FI lub poza nim, awarii systemów informatycznych, systemów zasilania,
łączy telekomunikacyjnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Funduszu;
3. Działania siły wyższej, w tym katastrof naturalnych, działań wojennych, ataków
terrorystycznych, strajków, rozruchów;
4. Niezrealizowania lub błędnego zrealizowania Zlecenia w wyniku podania przez
Uczestnika nieprawidłowych danych niezbędnych do wykonania Zlecenia.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Zasady stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu właściwych przepisów.
2. O wprowadzeniu zmian w Regulaminie Towarzystwo powiadomi Uczestnika, w
terminie umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przed wejściem w życie zmian,
poprzez udostępnienie informacji o zmianie na stronie www.tfiagro.pl.
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3. Za pośrednictwem Systemu IAT FI nie mogą być przekazywane treści o charakterze
bezprawnym.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników mających dostęp do serwisu IAT FI
jest TFI AGRO S.A. Celem przetwarzania danych jest realizacja usług wskazanych w
Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolnie i przysługuje Użytkownikowi prawo
wglądu do danych i ich poprawiania.
5. Towarzystwo zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności Systemu IAT FI oraz do
ograniczenia dostępu do Systemu IAT FI lub wybranych jego funkcjonalności na czas
oznaczony lub nieoznaczony, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne,
niezależne od Towarzystwa. Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe
ograniczenia w dostępności Systemu IAT FI.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Prospektów
informacyjnych Funduszy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Regulamin dostępny jest na stronie www.tfiagro.pl. Dodatkowe informacje, w tym
informacje wymagane przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są
udzielane pod numerem infolinii wskazanym w § 3 ust. 2.
8. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 18 września 2018 roku.
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