REGULAMIN KORZYSTANIA Z SEKCJI FIZ
NA STRONIE INTERNETOWEJ MILLENNIUM TFI S.A.
§1

Regulamin korzystania z sekcji FIZ na stronie internetowej Millennium TFI S.A. (dalej: „Regulamin”)
określa zasady i warunki korzystania z sekcji zawierającej informacje o funduszach inwestycyjnych
zamkniętych udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej należącej do Millennium
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul.
Żaryna 2B. Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami
inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych
i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego.
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Certyfikat Inwestycyjny – instrument finansowy wyemitowany przez FIZ;
2) FIZ (Fundusz) – Millennium Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez
Towarzystwo;
3) Sekcja FIZ – sekcja znajdująca się pod adresem www.millenniumtfi.pl/subfund_closed na
Stronie Internetowej, do której należy się zalogować w celu uzyskania dostępu do
informacji i dokumentów dotyczących Funduszu oraz Towarzystwa;
4) Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.millenniumtfi.pl;
5) Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która nabyła Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane przez FIZ
w dowolnej emisji tego Funduszu i która jest użytkownikiem Sekcji FIZ;
6) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 ze zm.).

1.
2.

3.

4.

§3
Towarzystwo udostępnia Uczestnikom informacje i dokumenty dotyczące FIZ poprzez Sekcję
FIZ.
Sekcja FIZ zawiera dokumenty oraz informacje, których sporządzenie jest wymagane przez
Statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy
Ustawy. W Sekcji FIZ mogą być udostępniane także inne informacje, w szczególności
informacje dotyczące wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych, czy stopy zwrotu z inwestycji.
Wszelkie informacje udostępniane przez Towarzystwo w Sekcji FIZ mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych, ponieważ mają wystandaryzowany charakter i nie uwzględniają
indywidualnej sytuacji i potrzeb Uczestników.
Udostępnianie przez Towarzystwo dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2 nie
stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75
i 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2286), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji
rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących
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strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów
interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udostępnienie dokumentów
i informacji w Sekcji FIZ, Towarzystwo nie wskazuje także, iż jakakolwiek inwestycja jest
odpowiednia dla Uczestnika.
Udostępnianie przez Towarzystwo dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2 nie
ma na celu oraz nie może być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi
oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) oraz nie ma na celu
promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub
zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, a także prowadzenia
akcji promocyjnej, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 512, 685).
Dostęp do Sekcji FIZ przysługuje jedynie Uczestnikowi po uprzednim zalogowaniu się.
Do korzystania z Sekcji FIZ niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia
z dostępem do sieci internetowej, przeglądarki internetowej oraz innego oprogramowania
wymaganego dla korzystania z Sekcji FIZ.
Do logowania nie należy używać odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub
umieszczonych na innych stronach niż Strona Internetowa.
Każdorazowo, przed zalogowaniem do Sekcji FIZ należy sprawdzić czy połącznie jest
bezpieczne, w szczególności czy Uczestnik korzysta z protokołu http.
Uczestnik powinien korzystać z Sekcji FIZ tylko na zaufanych urządzeniach (komputer,
tablet, telefon etc.) z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym.
Zaleca się używanie zapory ogniowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed
atakami z sieci oraz powszechnie uznanego programu antywirusowego z najnowszymi
definicjami wirusów.
Uczestnicy przed rozpoczęciem korzystania z Sekcji FIZ zobowiązani są do zapoznania się
z treścią Regulaminu. Korzystanie z Sekcji FIZ jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
Informacje udostępniane w Sekcji FIZ są bezpłatne.
Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania informacji i dokumentów, które znajdują
się w Sekcji FIZ innym podmiotom trzecim, a w szczególności nieudostępniania tych
informacji
podmiotom
potencjalnie
zainteresowanym
nabyciem
Certyfikatów
Inwestycyjnych, bowiem takie zachowania mogą oznaczać, że Uczestnik oferuje instrumenty
finansowe bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia organu nadzoru. Zachowanie takie
nosi znamiona czynu zabronionego i grozi złożeniem zawiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwa.

§4
1. W celu uzyskania dostępu do informacji znajdujących się w Sekcji FIZ Uczestnik musi wpisać
login i hasło we wskazanym do tego miejscu.
2. Indywidualny login i pierwsze hasło wysyłane są do Uczestnika listem poleconym po nabyciu
przez Uczestnika Certyfikatu Inwestycyjnego.
3. Po pierwszym zalogowaniu się na Uczestniku wymuszona zostanie zmiana hasła.
4. Nowe hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną dużą
literę, jedną małą literę i jedną cyfrę.
5. Po ustanowieniu przez Uczestnika nowego hasła należy się ponownie zalogować z jego
wykorzystaniem.
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6. W przypadku utraty hasła do Sekcji FIZ należy skontaktować się z Towarzystwem na numer
telefonu: (22) 598 29 91 i poinformować o utracie hasła. Po uzyskaniu przez Towarzystwo
informacji o utracie hasła, Uczestnik jest informowany, że na jego adres korespondencyjny
zostanie przesłane nowe hasło wygenerowane przez Towarzystwo. Po otrzymaniu przez
Uczestnika nowego hasła i zalogowaniu się do Sekcji FIZ, wymuszona zostanie zmiana hasła.
Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku 3-krotnego błędnego wpisania hasła przez Uczestnika, dostęp do Sekcji FIZ
zostaje zablokowany na 15 (słownie: piętnaście) minut. Po upływie 15 (słownie: piętnastu)
minut, Uczestnik może ponownie podjąć próbę zalogowania się do Sekcji FIZ. Jeśli hasło
ponownie okaże się nieprawidłowe, w celu uzyskania nowego hasła stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 6.
8. Uczestnicy mają obowiązek przechowywać login i hasło w całkowitej poufności. W sytuacji
zagubienia lub powstania innej okoliczności uniemożliwiającej skorzystanie z loginu lub
hasła, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa o
konieczności zablokowania loginu lub hasła. Towarzystwo po zablokowaniu loginu lub hasła,
wygeneruje nowe hasło lub login i przekaże je Uczestnikowi. Postanowienia ust. 3-5 stosuje
się odpowiednio.
9. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Sekcji
FIZ przez Uczestnika niezgodnie z zasadami Regulaminu.
10. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Sekcji FIZ przez
osoby trzecie, posługujące się prawidłowym loginem i hasłem Uczestnika chyba, że szkoda
jest następstwem działania lub zaniechania Towarzystwa, za które ponosi ono
odpowiedzialność.
11. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Sekcji FIZ
z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestnika.
12. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika
w przypadku braku możliwości korzystania z Sekcji FIZ spowodowanymi niezależnymi od
Towarzystwa zdarzeniami losowymi, w tym działaniem siły wyższej (w szczególności:
powódź, pożar, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny).
§5
1. W przypadku całkowitego umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez
Uczestnika, Uczestnik traci dostęp do Sekcji FIZ w terminie 4 (słownie: czterech) dni
roboczych od daty ostatniej wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych.
2. Ponowne uzyskanie dostępu do Sekcji FIZ jest możliwe jedynie w przypadku nabycia nowej
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym w takim przypadku postanowienia § 3 i 4
Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§6
1. Towarzystwo dokłada najlepszych starań, aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju
informacje i dokumenty udostępniane w Sekcji FIZ były rzetelne i niewprowadzające
w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje są wolne od
błędów i nieścisłości.
2. Towarzystwo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Sekcji FIZ na Stronie Internetowej, jednakże Towarzystwo nie może zagwarantować, że
Sekcja FIZ będzie działać bez awarii.
3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania dostępności Sekcji FIZ
w momencie wystąpienia awarii. Towarzystwo dochowa należytej staranności w celu jak
najszybszego przywrócenia dostępności Sekcji FIZ.
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4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych,
związanych z modyfikacją Sekcji FIZ. Towarzystwo będzie wykonywać prace konserwacyjne
w miarę możliwości w godzinach nocnych.
§7
1. Dane zawarte w Sekcji FIZ stanowią bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402) i podlegają ochronie na
zasadach określonych w tych przepisach.
2. Autorskie prawa majątkowe do Strony Internetowej, w tym Sekcji FIZ, a także znajdujących
się na nim utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), w tym do elementów graficznych
przysługują wyłącznie Towarzystwu.
3. Zabronione jest jakiekolwiek pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie,
przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, przetwarzanie w całości lub
w części, bazy danych oraz innych utworów lub ich fragmentów, a także oznaczeń będących
przedmiotem praw przysługujących Towarzystwu dostępnych w Sekcji FIZ za wyjątkiem
zapoznawania się z informacjami i dokumentami zawartymi w Sekcji FIZ przez Uczestników
do ich wyłącznego użytku osobistego.
§8
Administratorem Państwa danych osobowych jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000014564, o kapitale zakładowym w wysokości
10.300.000,00 PLN, (opłaconym w całości), NIP 526-103-18-58. Szczegóły dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Towarzystwie znajdują się na Stronie
Internetowej Towarzystwa pod adresem: http://www.millenniumtfi.pl/Polityka-prywatnosci.html.
§9
1. Towarzystwo informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez
Uczestników z Sekcji FIZ, z zastrzeżeniem, że informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które
mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo
stosowania przez Towarzystwo środków zabezpieczających Stronę Internetową i Sekcję FIZ
przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
1) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, mające
szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego
użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
2) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które
gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody –
autorowi programu;
3) spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do
wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną
zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi
hackerskich jak exploit i rootkit.
3. Uczestnik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne
urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program
antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
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4. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług
świadczonych drogą elektroniczną zapewniają w szczególności:
1) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
2) aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
4) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
5) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
6) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
7) szyfrowanie transmisji danych;
8) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
9) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
§ 10
Towarzystwo jest uprawnione do zablokowania dostępu do Sekcji FIZ w następujących przypadkach:
1) Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące
przepisy prawa;
2) Uczestnik korzysta z Sekcji FIZ w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
i dobrymi obyczajami;
3) Uczestnik podejmuje działania mogące zakłócić korzystanie z Sekcji FIZ przez innych
Uczestników;
4) wykrycia przez Towarzystwo, iż dostęp do Sekcji FIZ posiadają osoby nieuprawnione
§ 11
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku:
1) konieczności dostosowania Regulaminu do zmian obowiązujących przepisów prawa lub
wytycznych bądź zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego bądź innego organu nadzoru;
2) zmiany wymagań technicznych, w szczególności w zakresie zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa świadczonej usługi;
3) zmiany zakresu funkcjonalności Sekcji FIZ;
4) gdy jest to niezbędne ze względu na interes Uczestników.
3. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Stronie Internetowej poprzez zamieszczenie nowego
brzmienia Regulaminu. Towarzystwo zawiadamia Uczestnika o zmianach Regulaminu na
piśmie na adres korespondencyjny Uczestnika.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 (słownie: czternastu) dniach od jego ogłoszenia
oraz zawiadomienia Uczestników.
5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik ma prawo wypowiedzieć warunki
korzystania z Sekcji FIZ zgodnie z procedurą opisaną w ust. 7, w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu na Stronie Internetowej oraz
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Brak złożenia wypowiedzenia w
powyższym terminie rozumiany jest, jako akceptacja zmian Regulaminu.
6. Towarzystwo oraz Uczestnik są uprawnieni do wypowiedzenia drugiej stronie warunków
korzystania z Sekcji FIZ z zachowaniem 14 (słownie: czternasto) - dniowego okresu
wypowiedzenia.
7. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie na adres korespondencyjny odpowiednio
Uczestnika lub Towarzystwa.
8. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sekcji FIZ, Uczestnik może zgłosić Towarzystwu poprzez
kontakt pod numerem telefonu: (22) 598 29 91.
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9. Uczestnik jest uprawniony do bezpłatnego złożenia w każdym czasie reklamacji w zakresie
związanym z korzystaniem z Sekcji FIZ. Do składania i rozpoznawania reklamacji w zakresie
związanym z korzystaniem z Sekcją FIZ stosuje się obowiązującą w Towarzystwie Procedurę
rozpatrywania reklamacji w Millennium TFI S.A., która jest dostępna na Stronie
Internetowej Towarzystwa.
10. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego
orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
11. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd
powszechny.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. publikacji na Stronie Internetowej.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 B, 02-593 Warszawa,
Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564,
o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości
10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych polskich). Millennium TFI S.A. prowadzi działalność
w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest związane z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien
zapoznać się ze statutem, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz innymi dokumentami dotyczącymi konkretnego
funduszu inwestycyjnego.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, Polska
www.millenniumtfi.pl
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