REGULAMIN
uczestnictwa w „Systematyczne Oszczędzanie 1000+”
w ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym
§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. „Systematyczne Oszczędzanie 1000+” („SO 1000+”) jest
Produktem Specjalnym, o którym mowa w art. 4 pkt 18)
oraz art. 30 Statutu ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego, oferowanym przez Fundusz w
formie celowego planu inwestycyjnego, określonego w art.
30 ust. 1 i 3 Statutu („Program”).
2. Sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące
znaczenie:
1) „Deklaracja” – oznacza deklarację uczestnictwa w
Programie, stanowiącą oświadczenie woli Uczestnika,
podpisaną i złożoną przez Uczestnika, niezbędną do
rozpoczęcia uczestnictwa w Programie;
2) „Dzień Przystąpienia” – oznacza dzień dokonania na
rzecz Uczestnika w Rejestrze Programu zapisu Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszy lub ich ułamkowych części,
nabytych przez tego Uczestnika na podstawie
pierwszego Zlecenia nabycia dotyczącego Pierwszej
Wpłaty;
3) „Łączna Wpłata” – oznacza Wpłatę, w wysokości
określonej w Deklaracji, nie niższą niż 1.000,00 zł
(słownie: tysiąc złotych), stanowiącą planowany przez
Uczestnika górny limit inwestycji środków pieniężnych, w
ramach Strategii Inwestycyjnej objętej Programem,
obejmującą także opłatę manipulacyjną, o której mowa
w Regulaminie;
4) „Pierwsza Wpłata” – oznacza Wpłatę nie niższą niż
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), jaką Uczestnik
dokonuje przystępując do Programu. Pierwsza Wpłata
obejmuje opłatę manipulacyjną obliczoną zgodnie z § 3
ust. 2 Regulaminu i nie może być mniejsza niż:
a) 4% Łącznej Wpłaty w przypadku wariantu nr 1
Okresu Uczestnictwa w Programie,
b) 6% Łącznej Wpłaty w przypadku wariantu nr 2
Okresu Uczestnictwa w Programie,
c) 8% Łącznej Wpłaty w przypadku wariantu nr 3
Okresu Uczestnictwa w Programie;
5) „Okres Uczestnictwa w Programie” – oznacza
określony w Deklaracji czas, liczony w latach,
rozpoczynający się w Dniu Przystąpienia, w trakcie
którego Uczestnik zamierza dokonywać Wpłat. Okres
Uczestnictwa w Programie obejmuje trzy warianty
wynoszące odpowiednio:
a) wariant nr 1: 2 (słownie: dwa) lata;
b) wariant nr 2: 5 (słownie: pięć) lat;
c) wariant nr 3: 10 (słownie: dziesięć) lat;
6) „Regulamin”
–
oznacza
niniejszy
Regulamin
uczestnictwa w „Systematyczne Oszczędzanie 1000+” w
ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym;
7) „Rejestr Programu” – oznacza Rejestr prowadzony na
potrzeby Programu, o którym mowa w art. 4 pkt 18b)
Statutu, obejmujący, w szczególności, następujące dane
dotyczące Uczestnika Programu:
a) numer Programu;
b) Datę Przystąpienia;

c) oznaczenie Programu oraz Strategii Inwestycyjnej;
d) dane identyfikujące Uczestnika;
e) liczbę Jednostek Uczestnictwa poszczególnych
Subfunduszy należących do Uczestnika lub ich
ułamkowe części;
f) daty nabycia, liczby i ceny nabycia Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszy;
g) sumę Pierwszej Wpłaty i Wpłat dokonanych przez
Uczestnika;
h) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub
odwołanych przez Uczestnika;
i) wzmiankę
o
zastawie
ustanowionym
na
Jednostkach Uczestnictwa Subfunduszy.
8) „Strategia Inwestycyjna” – oznacza oferowane w
ramach Programu wytyczne dotyczące zasad alokacji
środków pieniężnych Uczestników, pomiędzy Jednostki
Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy, w stosunku
określonym dla każdej ze Strategii Inwestycyjnych
osobno. W ramach Programu dostępne są następujące
Strategie Inwestycyjne:
a) Ochrony Kapitału;
b) Zrównoważona;
c) Dynamiczna;
9) „Subfundusze” – wydzielone w ramach Funduszu
następujące
subfundusze:
Subfundusz
ALIOR
Oszczędnościowy,
Subfundusz
ALIOR
Obligacji
Światowych, Subfundusz ALIOR Multi Asset oraz
Subfundusz ALIOR Agresywny;
10) „Uczestnik” – podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1
Regulaminu, spełniający wymogi Uczestnictwa w
Programie, określone w Regulaminie;
11) „Wpłata” – oznacza Wpłatę o której mowa w pkt 6.1.4.
Prospektu dokonywaną przez Uczestnika na nabycie
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy wchodzących w
skład Strategii Inwestycyjnej, wybranej przez Uczestnika
na podstawie Deklaracji. Wpłata nie może być niższa niż
100,00 zł (słownie: sto złotych);
12) „Wynagrodzenie za Zarządzanie” – oznacza
określone w Statucie wynagrodzenie Towarzystwa za
zarządzanie danym Subfunduszem, w wysokości
wynikającej z obowiązującej w Towarzystwie Tabeli
Opłat ALIOR SFIO;
13) „Zlecenie nabycia” – oznacza Zlecenie nabycia, o
którym mowa w pkt 6.1.3. Prospektu, dotyczące
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, wchodzących w
skład Strategii Inwestycyjnej, wybranej przez Uczestnika
na podstawie Deklaracji zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Pierwsze Zlecenie nabycia składane jest
przez Uczestnika z wykorzystaniem formularza, którego
wzór stanowi załącznik do Deklaracji.
3. Sformułowania pisane w Regulaminie wielką literą, nie
zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w
Statucie lub Prospekcie.
4. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się, że termin
oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia w
kolejnym miesiącu kalendarzowym, który datą odpowiada
początkowemu dniowi terminu w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu
nie było – w poprzedzającym dniu, niebędącym dniem
ustawowo wolnym od pracy. Dla obliczania terminów
rocznych powyższą zasadę stosuje się odpowiednio.
5. Przy obliczaniu terminów przewidzianych w Regulaminie
nie uwzględnia się początkowego dnia takiego terminu.
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6. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Regulaminu, suma Pierwszej
Wpłaty oraz wszystkich Wpłat dokonanych przez
Uczestnika w Okresie Uczestnictwa w Programie nie
powinna być wyższa niż Łączna Wpłata.
7. Częstotliwość dokonywania Wpłat w Okresie Uczestnictwa
w Programie jest dowolna, przy czym dokonywanie Wpłat
nie może być realizowane później, niż do upływu Okresu
Uczestnictwa w Programie.
§ 2 [Uczestnictwo w Programie]
1. Uczestnikiem Programu może być:
1) osoba fizyczna;
2) osoba prawna;
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Uczestnictwo w Programie polega na nabywaniu Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszy na podstawie Zleceń nabycia i
dokonywaniu Wpłat („Uczestnictwo”).
3. Uczestnik Programu, przed rozpoczęciem Uczestnictwa
powinien łącznie spełnić następujące warunki:
1) podpisać
Deklarację.
Podpisując
Deklarację
Uczestnik podejmuje decyzję o:
a) wyborze Strategii Inwestycyjnej;
b) wyborze wariantu Okresu Uczestnictwa w
Programie;
c) wysokości Łącznej Wpłaty;
2) jednocześnie z podpisaniem Deklaracji złożyć
pierwsze Zlecenie nabycia;
3) dokonać Pierwszej Wpłaty, na warunkach, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 4) oraz § 3 Regulaminu,
zgodnie ze złożonym Pierwszym Zleceniem.
4. Data uznania rachunku bankowego, wskazanego przez
Towarzystwo do dokonania Pierwszej Wpłaty na
formularzu pierwszego Zlecenia nabycia, mieszcząca się w
terminie określonym w § 3 ust. 5 Regulaminu, stanowi
jednocześnie podstawę do późniejszego dokonania na
rzecz Uczestnika w Rejestrze Programu pierwszego zapisu
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy nabytych przez tego
Uczestnika na podstawie wyżej wymienionego Zlecenia
nabycia.
§ 3 [Pierwsza Wpłata oraz kolejne Wpłaty]
1. Kwota Pierwszej Wpłaty, umożliwiająca otwarcie Rejestru
Programu dla danego Uczestnika obejmuje opłatę
manipulacyjną, o której mowa w ust. 2. Uczestnik
zobowiązany jest do dokonania Pierwszej Wpłaty w
wysokości umożliwiającej pokrycie opłaty manipulacyjnej z
tytułu przystąpienia do Programu, obliczonej zgodnie z ust.
2 poniżej.
2. Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do Programu
jest pobierana przez Towarzystwo z kwoty Pierwszej
Wpłaty i wynosi dla każdej Strategii Inwestycyjnej:
1) 2 % (słownie: dwa procent) Łącznej Wpłaty: w
przypadku wariantu nr 1 Okresu Uczestnictwa w
Programie;
2) 3 % (słownie: trzy procent) Łącznej Wpłaty: w
przypadku wariantu nr 2 Okresu Uczestnictwa w
Programie;
3) 4 % (słownie: cztery procent) Łącznej Wpłaty: w
przypadku wariantu nr 3 Okresu Uczestnictwa w
Programie.
2a. Opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 2, może być
czasowo obniżona lub niepobierana. Aktualna stawka opłaty

dostępna jest w Tabeli Opłat,
internetowej www.aliortfi.com.

dostępnej

na

stronie

3. Pobrana opłata manipulacyjna podlega zwrotowi w
przypadkach, o których mowa w ust. 6.
4. Wysokość Pierwszej Wpłaty, wynosząca nie mniej niż
1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz pozwalająca na
pokrycie całości opłaty manipulacyjnej i nabycie co
najmniej ułamkowej części Jednostki Uczestnictwa
każdego z Subfunduszy objętego Strategią Inwestycyjną
jest wskazywana w Deklaracji, nie może być jednak niższa
niż:
1) 4% Łącznej Wpłaty w przypadku wariantu nr 1
Okresu Uczestnictwa w Programie,
2) 6% Łącznej Wpłaty w przypadku wariantu nr 2
Okresu Uczestnictwa w Programie,
3) 8% Łącznej Wpłaty w przypadku wariantu nr 3
Okresu Uczestnictwa w Programie.
5. Pierwszej Wpłaty dokonuje się bezpośrednio na rachunek
bankowy wskazany w formularzu pierwszego Zlecenia
nabycia, którego wzór stanowi załącznik do Deklaracji, w
terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od
dnia złożenia pierwszego Zlecenia nabycia.
6. W przypadku niedokonania Pierwszej Wpłaty lub
dokonania jej niezgodnie z ust. 1 – 5:
1) Deklarację uważa się za niebyłą, Uczestnik nie
przystępuje do Programu a warunki Regulaminu nie
wiążą Uczestnika oraz Funduszu;
2) Uczestnikowi zwraca się kwotę dokonanej Pierwszej
Wpłaty na rachunek bankowy, z którego została
dokonana.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku niedokonania przez
Uczestnika Łącznej Wpłaty lub w przypadku dokonania jej
w sposób niezgody z Deklaracją, Regulaminem, Statutem
lub Prospektem, nie pobiera się opłat karnych.
8. Kolejne Wpłaty następują po Pierwszej Wpłacie i mogą być
dokonywane nie wcześniej niż po Dniu Przystąpienia.
Uczestnik dokonuje Wpłat przelewem, bezpośrednio na
rachunek bankowy wskazany w formularzu pierwszego
Zlecenia nabycia. Zaksięgowanie środków pieniężnych na
wyżej wymienionym rachunku bankowym równoznaczne
jest ze złożeniem Zlecenia nabycia.
9. Formularze zlecenia przelewów Wpłat, o których mowa w
ust. 8, na rachunek bankowy wskazany w pierwszym
Zleceniu nabycia, powinny każdorazowo wskazywać:
1) kwotę wpłaty;
2) numer rachunku bankowego, wskazany w pierwszym
Zleceniu nabycia;
3) w tytule zlecenia przelewu Wpłaty wskazanie:
a) Nabycie SO 1000+;
b) Wariant Okresu Uczestnictwa w Programie;
c) Numer Programu prowadzonego dla danego
Uczestnika (nie dotyczy tytułu zlecenia przelewu
Pierwszej Wpłaty);
d) informacje niezbędne do identyfikacji Uczestnika,
wskazywane zgodnie z wypełnioną Deklaracją:
i. w przypadku osób fizycznych: imię i
nazwisko oraz PESEL Uczestnika;
ii. w przypadku osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości prawnej: firmę lub nazwę oraz
adres siedziby.
10. Wpłata, nie będąca Pierwszą Wpłatą nie obejmuje opłaty
manipulacyjnej z tytułu przystąpienia do Programu.
11. W odniesieniu do Uczestnika, który przystąpił do Programu
znosi się opłaty manipulacyjne przewidziane w Statucie.
Od takiego Uczestnika pobiera się wyłącznie opłatę
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manipulacyjną w ramach Pierwszej Wpłaty, o której mowa
w ust. 1, obliczoną zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 4 [Strategie Inwestycyjne]
1. W ramach Programu Uczestnik może wybrać jedną z
następujących Strategii Inwestycyjnych:
1) Strategię
Inwestycyjną
Ochrony
Kapitału,
realizowaną
poprzez
następujące
alokowanie
środków pieniężnych Uczestnika:
a) 55% (słownie: pięćdziesiąt pięć procent) w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR
Oszczędnościowy, wydzielonego w ramach
Funduszu;
b) 30% (słownie: trzydzieści procent) w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Obligacji
Światowych,
wydzielonego
w
ramach
Funduszu;
c) 15% (słownie: piętnaście procent) w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Multi Asset,
wydzielonego w ramach Funduszu;
2) Strategię Inwestycyjną Zrównoważoną, realizowaną
poprzez
następujące
alokowanie
środków
pieniężnych Uczestnika:
a) 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR
Oszczędnościowy, wydzielonego w ramach
Funduszu;
b) 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR
Obligacji Światowych, wydzielonego w ramach
Funduszu;
c) 30% (słownie: trzydzieści procent) w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Multi Asset,
wydzielonego w ramach Funduszu;
d) 20% (słownie: dwadzieścia procent) w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR
Agresywny,
wydzielonego
w
ramach
Funduszu;
3) Strategię Inwestycyjną Dynamiczną, realizowaną
poprzez
następujące
alokowanie
środków
pieniężnych Uczestnika:
a) 15% (słownie: piętnaście procent) w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Obligacji
Światowych,
wydzielonego
w
ramach
Funduszu;
b) 40% (słownie: czterdzieści procent) w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR
Multi
Asset,
wydzielonego
w
ramach
Funduszu;
c) 45% (słownie: czterdzieści pięć procent) w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR
Agresywny, wydzielonego w ramach Funduszu.
2. Niezależnie od alokowania każdej Wpłaty Uczestnika w
sposób zgodny z warunkami Strategii Inwestycyjnych,
określonych w ust. 1, w związku ze zmianami wartości
Jednostek
Uczestnictwa
Subfunduszy
w
Okresie
Uczestnictwa w Programie oraz w celu zachowania
właściwej struktury inwestycji Uczestników w tym Okresie,
zgodnej z wybraną Strategią Inwestycyjną, podział
środków pieniężnych Uczestnika, zainwestowanych w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy zapisane w Rejestrze
Programu, uiszczonych na podstawie Wpłat, będzie
dostosowywany comiesięcznie do wybranej przez
Uczestnika
Strategii
Inwestycyjnej.
Upoważnienie

Uczestnika dla Funduszu do dokonywania powyższych
czynności zostanie zawarte w treści Deklaracji.
3. Uczestnik jest uprawniony, bez ponoszenia opłat, do
dokonania zmiany wybranej Strategii Inwestycyjnej,
poprzez złożenie oświadczenia o Zmianie Strategii
Inwestycyjnej
za
pośrednictwem
Dystrybutorów
wskazanych w Prospekcie, w sposób w nim wskazany, albo
na
podstawie
złożonego
Funduszowi
pisemnego
oświadczenia o zmianie Strategii Inwestycyjnej, na adres
siedziby
Towarzystwa,
wskazany
w
Prospekcie.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być składane
nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik jest
obowiązany do wskazania, w szczególności, obecnej
Strategii
Inwestycyjnej
oraz
docelowej
Strategii
Inwestycyjnej, na którą chciałby dokonać zamiany.
§ 5 [Bonus]
1. Uczestnikowi, który w okresie, o którym mowa w ust. 3
poniżej, spełnił łącznie następujące warunki:
1) dokonał Pierwszej Wpłaty oraz Wpłat w wysokości
równej kwocie Łącznej Wpłaty określonej w
Deklaracji;
2) uczestniczył w Programie w okresie odpowiadającym
pełnej długości Okresu Uczestnictwa w Programie,
określonego w Deklaracji liczonego od Dnia
Przystąpienia;
przysługuje, uprawnienie do uzyskania bonusu w formie
dodatkowych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,
wpisywanych do Rejestru Programu, w wysokości
odpowiadającej części Wynagrodzenia za Zarządzanie
poszczególnymi Subfunduszami, („Bonus”) pobranego od
Uczestnika w trakcie trwania Programu.
2. Bonus wynosi odpowiednio:
a. Wariant nr 1 Okresu Uczestnictwa w Programie: 25%
pobranego
od
Uczestnika
Wynagrodzenia
za
Zarządzanie Subfunduszami
b. Wariant nr 2 Okresu Uczestnictwa w Programie: 35%
pobranego
od
Uczestnika
Wynagrodzenia
za
Zarządzanie Subfunduszami
c. Wariant nr 3 Okresu Uczestnictwa w Programie: 45%
pobranego
od
Uczestnika
Wynagrodzenia
za
Zarządzanie Subfunduszami
3. Uczestnik nabywa uprawnienie po upływie Okresu
Uczestnictwa w Programie.
4. Realizacja Bonusu następuje do końca miesiąca
kalendarzowego następującego po terminie nabycia prawa
do Bonusu.
5. Bonus może zostać pomniejszony o ewentualne podatki.
§ 6 [Zakończenie Programu]
1. Po upływie określonego w Deklaracji Okresu Uczestnictwa
w Programie, Program ulega zakończeniu i nie jest
możliwe dokonywanie kolejnych Wpłat.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia
następującego po ostatnim dniu Okresu Uczestnictwa w
Programie:
1) Rejestr Programu zostaje przekształcony, bez
dodatkowych warunków wynikających z Regulaminu
lub Deklaracji, w Rejestr prowadzony na zasadach
ogólnych, z wydzielonymi Subrejestrami, dotyczącymi
Subfunduszy, w których Jednostki Uczestnictwa były
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inwestowane środki pieniężne Uczestnika, zgodnie z
wybraną w ramach Programu Strategią Inwestycyjną;
2) jeżeli w ostatnim dniu Okresu Uczestnictwa w
Programie w Rejestrze Programu były zapisane
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, nabyte przez
Uczestnika w Okresie Uczestnictwa w Programie, to
zostają one zapisane na Subrejestrach, wydzielonych
w ramach Rejestru;
3) postanowienia Deklaracji oraz Regulaminu przestają
wiązać Uczestnika oraz Fundusz, a do dokonywania
jakichkolwiek
czynności
dotyczących
Jednostek
Uczestnictwa
Subfunduszy,
zapisanych
na
Subrejestrach, wydzielonych w ramach Rejestru,
stosuje się bezpośrednio postanowienia Statutu i
Prospektu.
3. W przypadku dokonania Wpłat do Programu w Okresie
Uczestnictwa w Programie w faktycznej wysokości
przekraczającej wysokość Łącznej Wpłaty wskazanej w
Deklaracji, od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy
faktyczną kwotą dokonywanych Wpłat a zadeklarowaną
kwotą Łącznej Wpłaty zostanie pobrana opłata
manipulacyjna, obliczona zgodnie z aktualną stawką opłaty
manipulacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§ 7 [Odkupywanie lub zamiana Jednostek
Uczestnictwa]

Uczestnika z udziału w Programie i zakończeniem
Programu na warunkach określonych w Regulaminie.
Nadanie oświadczenia w placówce operatora pocztowego
przed upływem wyżej określonego terminu jest
równoznaczne z jego zachowaniem.
5. W przypadku skutecznej rezygnacji Uczestnika z udziału w
Programie w związku ze zmianą Regulaminu, następuje
przekształcenie Rejestru Programu w Rejestr prowadzony
na zasadach ogólnych, z wydzielonymi Subrejestrami,
prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych, bez
konieczności składnia dodatkowych oświadczeń lub zgód.
6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie
w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia za
pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie,
w sposób w nim wskazany, albo na podstawie złożonego
Funduszowi oświadczenia w formie pisemnej, na adres
siedziby Towarzystwa wskazany w Prospekcie. W
przypadku skutecznej rezygnacji Uczestnika z udziału w
Programie, następuje przekształcenie Rejestru Programu w
Rejestr prowadzony na zasadach ogólnych, z wydzielonymi
Subrejestrami, prowadzony przez Fundusz na zasadach
ogólnych, bez konieczności składnia dodatkowych
oświadczeń lub zgód.
7. Z zastrzeżeniem ust. 4, przepisów prawa, postanowień
Statutu i Prospektu, dokumenty dotyczące Funduszu, a
także informacje mogą być przekazywane Uczestnikowi
przez Towarzystwo poprzez zamieszczenie ich na stronie
internetowej Towarzystwa pod adresem www.aliortfi.com.

1. Możliwe jest dokonywanie odkupienia lub zamiany
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, na podstawie
zlecenia złożonego przez danego Uczestnika w trakcie
trwania określonego w Deklaracji Okresu Uczestnictwa w
Programie, na zasadach określonych w Statucie i
Prospekcie.
2. Odkupienie
lub
zamiana
Jednostek
Uczestnictwa
Subfunduszy jest wolne od opłat.
3. Odkupienie przez Fundusz od Uczestnika wszystkich
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy nie skutkuje
zakończeniem Programu. W takim przypadku Uczestnik,
przed upływem Okresu Uczestnictwa w Programie, jest
uprawniony do dokonywania kolejnych Wpłat na zasadach
określonych w Deklaracji i Regulaminie.
§ 8 [Postanowienia końcowe]
1. W
sprawach
nieuregulowanych
w
Regulaminie
zastosowanie mają przepisy Statutu i Prospektu oraz
postanowienie Deklaracji.
2. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień
Uczestnika do uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
zarządzanych przez Towarzystwo na zasadach ogólnych,
określonych w statutach i prospektach informacyjnych tych
funduszy.
3. W związku z uczestnictwem w Programie, Uczestnikowi
przekazywane jest niezwłocznie potwierdzenie realizacji
nabycia, zamiany lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiana
Regulaminu wiąże Uczestnika, o ile w okresie 14 (słownie:
czternastu) dni od powiadomienia Uczestnika na adres
jego poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny
wskazane w Deklaracji, nie złoży on w tym czasie
Funduszowi pisemnego oświadczenia o braku zgody na
zmianę Regulaminu, na adres siedziby Towarzystwa.
Złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z rezygnacją
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