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Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa  
w instytucjach wspólnego inwestowania przez Trigon Dom Maklerski S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB 
ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO 

INWESTOWANIA PRZEZ TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa:
1) Warunki oraz tryb zawierania, realizacji, zmian oraz rozwiązywania umowy o świadczenie przez Dom Maklerski, 

usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Tytułów Uczestnictwa w instytucjach wspól-
nego inwestowania.

2) Warunki oraz zasady świadczenia przez Trigon Dom Maklerski działalności maklerskiej polegającej na przyjmo-
waniu i przekazywaniu Zleceń oraz Dyspozycji, w tym: nabycia lub odkupienia Tytułów Uczestnictwa w instytu-
cjach wspólnego inwestowania oraz innych Dyspozycji składanych przez Klienta w  związku ze świadczeniem 
przez Dom Maklerski usług objętych niniejszym Regulaminem.

§ 2
1. Dom Maklerski prowadzi działalność, o której mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posia-
danymi zezwoleniami na prowadzenie takiej działalności.
2. Dom Maklerski może różnicować ofertę dla Klientów w zależności od trybu i miejsca ich obsługi. 
3. Dom Maklerski świadczy usługi objęte Regulaminem na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 
4. Usługi na rzecz osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub zdolności tej pozbawionych 
świadczone są w ramach odpowiednio zgód i/lub czynności przedstawicieli ustawowych i/lub sądu. 

§ 3
Pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się jak pojęcia zdefiniowane lub używane w określonym znaczeniu w Ustawie lub 
Rozporządzeniu Wykonawczym, a także zgodnie z niżej wskazanymi definicjami:

1) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. 
zm.), lub inny akt prawny zastępujący wyżej wymienioną ustawę.

2) Dom Maklerski - Trigon Dom Maklerski S. A. z siedzibą w Krakowie.
3) TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające Funduszem zgodnie z ustawą o funduszach. 
4) AT– Agent Transferowy, podmiot prowadzący na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego Rejestr Uczestników Fundu-

szu i dokonujący, na podstawie składanych do Funduszu Zleceń i Dyspozycji, operacji w Rejestrze Uczestnictwa, 
w szczególności dokonujący uaktualniania salda Rejestru Uczestnictwa, a także organizujący i realizujący obieg 
dokumentów i środków pieniężnych.

5) Regulamin – Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, lub odkupienia tytu-
łów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Trigon Dom Maklerski S.A.

6) Podanie do wiadomości – zamieszczenie na stronach internetowych Domu Maklerskiego lub wyłożenie (wywie-
szenie) w Jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego w miejscach ogólnie dostępnych lub doręczenie 
Klientowi w formie elektronicznej - informacji, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym.

7) Umowa – Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Tytułów 
Uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Trigon Dom Maklerski S.A. 

8) Contact Center – jednostka organizacyjna Domu Maklerskiego dedykowana do telefonicznej obsługi Klienta.
9) Statut – uchwalony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Statut Funduszy regulujący prawa i obowiązki 

Uczestników Funduszy związanych z uczestnictwem w Funduszu.
10) Dyspozycja – dyspozycja Klienta, złożona w sposób określony w Regulaminie, dokonania przez Dom Maklerski 

lub TFI określonej czynności związanej ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, w  tym 
nabycia lub odkupienia Tytułów Uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

11) Dzień roboczy – dzień roboczy w Domu Maklerskim,
12) Tytuł Uczestnictwa – prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycz-

nego otwartego, który nie jest papierem wartościowym i nie może być zbywany na rzecz osób trzecich z wyjąt-
kiem odkupienia tytułów przez Fundusz na żądanie uczestnika tego funduszu, któremu przysługują tytuły. 

13) Kanał Dostępu - sposób komunikacji z Domem Maklerskim umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia bądź 
Dyspozycji obejmujący: wskazane jednostki organizacyjne lub Infolinię.

14) Klient – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posia-
dająca Tytuły Uczestnictwa funduszy, których dystrybutorem jest Dom Maklerski. 

15) Klient detaliczny - Klient, któremu Dom Maklerski przed podpisaniem Umowy przyznał przedmiotową kategorię 
klienta detalicznego, na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego oraz przyjętych regulacji wewnętrznych.

16) Klient profesjonalny - Klient, któremu Dom Maklerski przed podpisaniem Umowy przyznał przedmiotową kate-
gorię klienta profesjonalnego, na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego oraz przyjętych regulacji wewnętrz-
nych.

17) Jednostka organizacyjna – Oddział lub Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, lub lokal agenta Domu Ma-
klerskiego lub upoważniony pracownik świadczący Usługi poza Punktem Obsługi Klienta lub agent będący oso-
bą fizyczną, bądź upoważniony pracownik agenta.

18) Rachunek Pieniężny – rachunek pieniężny Klienta wskazany w Umowie, służący do obsługi operacji przyjmo-
wania i przekazywania Zleceń oraz Dyspozycji Klienta. 

19) Regulacje – dokumenty wystawiane lub zatwierdzone przez TFI oraz AT, w szczególności statuty TFI, prospekty 
funduszy inwestycyjnych oraz ich procedury.

20) Rejestr Uczestnictwa - elektroniczna ewidencja danych uczestnika, uwzględniającą liczbę i wartość posiada-
nych przez Uczestnika Tytułów Uczestnictwa, prowadzona dla poszczególnego Funduszu z osobna.

21) Rozporządzenie Wykonawcze – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania 
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz 
banków powierniczych, Dz.U.2009, Nr 204poz.1577 lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości 
to rozporządzenie.

22) Tabela Opłat i Prowizji – Tabela prowizji i opłat za Usługi świadczone na podstawie Umowy o świadczenie usług 
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego 
inwestowania przez Trigon Dom Maklerski S.A.

23) Trwały nośnik informacji - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wy-
nikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji, w spo-
sób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie w wersji i w formie, w jakiej zostały sporządzo-
ne lub przekazane.

24) Zlecenie – zlecenie, w tym nabycia lub odkupienia Tytułów Uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowa-
nia składane przez Klienta Domu Maklerskiego. 

§ 4
1. Przekazywanie Zleceń i Dyspozycji przez Dom Maklerski za pośrednictwem Agenta Transferowego, do realizacji 
w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy Domem Makler-
skim, AT i TFI, określających zasady współpracy Stron w zakresie obsługi Klientów, w tym w szczególności zasady 
świadczenia przez Dom Maklerski usług przekazywania Zleceń, w tym: nabycia lub odkupienia Tytułów Uczestnictwa. 
2. Tytuły rozdziałów Regulaminu mają jedynie znaczenie pomocnicze i nie wpływają na ważność lub wykładnię ich 
postanowień.
3. Załączniki do Umowy i Regulaminu lub innych dokumentów sporządzonych w związku z nimi, stanowią ich integral-
ną część.
4. Regulamin nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, przy czym stosownie do Umowy zawartej z Klientem profesjonalnym 
lub Klientem detalicznym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą strony mogą uzgodnić sto-
sowanie całości, części Regulaminu lub wyłączenie jego stosowania.
6. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowego wstrzymania zawierania Umów, co zostaje podane 
Klientom do wiadomości w formie Komunikatu.
7. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z osobą, której wcześniej wypowiedział lub z którą wcześniej roz-
wiązał Umowę lub w przypadku kiedy z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych nie istniałaby możli-
wość jej należytego wykonywania. 
8. Klient może złożyć Domowi Maklerskiemu wniosek o zawarcie Umowy. Wniosek może zostać złożony za pośredni-
ctwem Internetu, ustnie, w formie pisemnej, faksem lub w formie listu elektronicznego, przy czym Klient może skorzy-
stać z formularza udostępnionego przez Dom Maklerski. Umowa może być zawarta bez złożenia wniosku przez Klienta. 
9. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
10. Jeżeli zawarcie umowy nie następuje w obecności pracownika Domu Maklerskiego, Dom Maklerski informuje 
Klienta o trybie weryfikacji jego danych i własnoręczności podpisu, wymaganych dla zawarcia lub wykonywania Umo-
wy lub dla udzielenia pełnomocnictwa.
11. W przypadku przesyłania egzemplarzy Umowy do Domu Maklerskiego zawarcie umowy następuje z datą podpisa-
nia jej przez Dom Maklerski.

§ 5
1. Usługą objęte są Fundusze, które zawarły z Domem Maklerskim umowę o dystrybucję.
2. Lista Funduszy znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego dostępna jest na stronie internetowej Domu Makler-
skiego oraz w Jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego.
3. Dom Maklerski świadczy na rzecz Klienta usługę określone treścią Umowy, na zasadach określonych w Umowie, 
Regulaminie oraz w Regulacjach. 
4. W ramach usług świadczonej na podstawie zawartej z Klientem Umowy, Dom Maklerski zobowiązuje się wobec 
Klienta do przyjmowania i przekazywania:

1) Zleceń nabycia lub odkupienia Tytułów Uczestnictwa,
2) Innych Zleceń oraz Dyspozycji związanych z posiadaniem Tytułów Uczestnictwa nabytych przez Klienta za po-

średnictwem Domu Maklerskiego.
5. Warunkiem przyjęcia Zlecenia nabycia Tytułów Uczestnictwa jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że zapoznał 
się z Regulacjami.
6. Dom Maklerski nie przyjmuje innych niż przewidziane w Regulaminie oraz Umowie Zleceń i Dyspozycji. Ponadto 
Dom Maklerski nie przyjmuje również Zleceń i Dyspozycji, które nie mogą być zrealizowane przez AT lub TFI na pod-
stawie umowy zawartej przez Dom Maklerski z tymi podmiotami.
7. Dom Maklerski wykonując usługi polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu Zleceń, w tym: nabycia lub odkupie-
nia Tytułów Uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, działa na zlecenie TFI, jako dystrybutor tych Tytu-
łów Uczestnictwa.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW.

§ 6
1. Warunkiem rozpoczęcia przez Dom Maklerski świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest 
zawarcie przez Klienta z Domem Maklerskim Umowy.
2. Umowa może być zwarta w Jednostce organizacyjnej, na podstawie pisemnej Dyspozycji Klienta złożonej w obec-
ności pracownika Domu Maklerskiego lub osoby upoważnionej do zawierania w imieniu Domu Maklerskiego Umowy.
3. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika następujące informacje:

1) Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usług świadczonych przez Dom Maklerski,
2) Regulamin oraz Tabelę opłat i prowizji oraz inne niezbędne Regulacje w zależności od wybranego przez Klienta 

zakresu usług,
3) Politykę zarządzania konfliktami interesów w Trigon Domu Maklerskim S.A.,
4) Informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, o ile kon-

flikty te mogłyby spowodować naruszenie interesu Klienta,
5) Politykę wykonywania zleceń oraz Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta.
6) Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa niezbędne do podpisania Umowy.
7) Informację o dokonanej klasyfikacji Klienta.

4. Korzystanie z usług określonych w treści zawartej przez Dom Maklerski oraz Klienta Umowy, wiąże się z koniecz-
nością otwarcia dla Klienta Rachunku Pieniężnego na warunkach określonych w § 13.
5. Korzystanie z usług określonych w treści zawartej przez Dom Maklerski oraz Klienta Umowy, wiąże się z koniecz-
nością otwarcia dla Klienta Rejestru Funduszy.
6. Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę. 
7. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie:

1) Informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta w rozumieniu Ustawy oraz Rozporządzenia Wykonawczego,
2) Informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania 

w Tytuły Uczestnictwa w celu dokonania oceny odpowiedniości usługi i będących jej przedmiotem instrumentów 
finansowych dla danego Klienta oraz w celu ewentualnego poinformowania Klienta o nieodpowiedniości usługi 
w określonym zakresie,

3) Informacji o źródle pochodzenia majątku lub funduszy Klienta, w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zgodnie z obowiązującymi w Domu Maklerskim regulacjami,

4) Od Klienta będącego osobą fizyczną dokumentu urzędowo stwierdzającego jej tożsamość (w szczególności: 
dowodu osobistego lub paszportu). Ponadto Klient będący osobą fizyczną podaje swoje numery: PESEL oraz 
numeru identyfikacji podatkowej NIP (o ile je posiada), a także adres zamieszkania , a także adres koresponden-
cyjny oraz właściwy urząd skarbowy.

5) Od Klienta będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadające osobowości prawnej - aktualnego dokumentu 
stwierdzającego uzyskanie osobowości prawnej lub zarejestrowanie jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, innych informacji oraz dokumentów, o ile wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub 
są niezbędne do podpisania i wykonywania Umowy, dokumentu wskazującego osoby upoważnione do reprezen-
tacji, dokumentu stwierdzającego nadanie numeru REGON, informacji o posiadanym numerze identyfikacji po-
datkowej NIP wraz z podaniem adresu właściwego Urzędu Skarbowego (w przypadku podmiotów krajowych), 
kartę wzorów podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie wykonywania umowy, odcisku 
stempla firmowego, jeżeli Klient się nim posługuję,

6) Innych dokumentów oraz oświadczeń, których złożenie Dom Maklerski uzna za niezbędne do zawarcia Umowy.
8. Przedłożone dokumenty mogą być składane w oryginałach, odpisach lub w formie kserokopii; odpisy i kserokopie 
niepoświadczone urzędowo podlegają sprawdzeniu przez Dom Maklerski co do ich zgodności z oryginałem i muszą 
być poświadczone przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego. Dokumenty wystawione za granicą powin-
ny być poświadczone co do zgodności z prawem miejsca wystawienia, w tym w szczególności przez apostille i prze-
tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów sporządzone za granicą powinno 
być także uwierzytelnione w powyższy sposób. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu poświadczenia lub tłuma-
czenia dokumentów.
9. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzenia kopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta, 
w związku ze świadczenie usługi określonych treścią Umowy .
10. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o wszelkich zmianach danych Klienta zawartych 
w Umowie, a nadto przekazać Domowi Maklerskiemu dokumenty potwierdzające dokonane zmiany.
11. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski dokona badania odpowiedniości usługi dla Klienta w oparciu o informa-
cje, o których mowa w ust. 7 pkt. 2) przekazane przez Klienta, jak również w oparciu o informacje dotyczące Klienta 
posiadane przez Dom Maklerski - w celu określenia czy usługa jest odpowiednia dla Klienta w kontekście jego wiedzy 
o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i posiadanego przez Klienta doświadczenia inwestycyjnego.
12. Jeżeli na podstawie informacji otrzymanych od Klienta, Dom Maklerski oceni, że usługa jest dla Klienta nieodpo-
wiednia. Dom Maklerski poinformuje Klienta o tym fakcie za pomocą Trwałego nośnika Informacji.
13. W przypadku gdy Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 7 pkt. 2) lub przedstawi informacje 
niewystarczające, Dom Maklerski poinformuje Klienta, za pomocą Trwałego nośnika informacji, że brak jest możliwo-
ści dokonania przez Dom Maklerski oceny, czy usługa jest odpowiednia dla Klienta.
14. W przypadku Umowy zawieranej z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski nie dokonuje oceny indywidualnej 
sytuacji Klienta, o której mowa ust. 7 pkt. 2. 
15. Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Klienta informacji, o których mowa w ust. 7, o ile jest w ich posiada-
niu, a informacje te są aktualne.
16. Z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 2, zawarcie Umowy przez współmałżonków jest możliwe pod warunkiem, że Umowa jest 
zawarta jako umowa pomiędzy Domem Maklerskim a oboma małżonkami, małżonkowie są współwłaścicielami Ra-
chunku Pieniężnego oraz małżonkowie złożyli zgodne oświadczenia, że:

1) pozostają w związku małżeńskim oraz w małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej,
2) upoważniają się wzajemnie do samodzielnego składania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy, w tym jej 

wypowiedzenia, jak również samodzielnego dysponowania Tytułami Uczestnictwa oraz środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na Rachunku Pieniężnym.

17.  Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z Klientem w przypadku, gdy Klient:
1) Odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpli-

wości co do ich autentyczności,
2) Odmawia złożenia oświadczenia o znajomości i akceptacji ryzyka związanego z inwestowaniem w Tytuły Uczest-

nictwa, poda błędne lub nieaktualne dane przy zawarciu Umowy,
3) Istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Dom Maklerski,
4) Odmawia przedstawienia informacji o źródle pochodzenia majątku lub funduszy Klienta, wymaganych w związku 

z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho-
dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu zgodnie z ak-
tualnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. PEŁNOMOCNICTWA

§ 7
1. Dom Maklerski określa zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta. Dom Maklerski może przyjąć 
również inne pełnomocnictwa, jeżeli ich forma i zakres umożliwiają uznanie prawidłowości umocowania pełnomocnika 
do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta uprawnień wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy. 
2. Klient może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników), przy czym z pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego 
zakres i czas trwania, jak i osoba pełnomocnika powinna być jednoznacznie identyfikowalna, zgodnie z postanowie-
niami § 6 ust 7 pkt. 4.
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3. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy powinno obligatoryjnie zawierać umocowanie dla pełnomocnika do udziele-
nia dalszego pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu w zakresie koniecznym do realizacji Umowy. Brak umocowania 
skutkuje brakiem możliwości zawarcia przez Klienta z Domem Maklerskim Umowy.

§ 8
1. Pełnomocnictwo, w szczególności do dysponowania Rachunkiem Pieniężnym oraz Rejestrami Uczestnictwa, jak 
również do składania Zleceń i Dyspozycji, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone przez Klienta:

1) poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego, 
lub

2) pośrednio (korespondencyjnie lub dostarczone przez osobę trzecią) - wówczas powinno ono być udzielone 
w formie pisemnej z podpisem Klienta urzędowo poświadczonym.

2. Pełnomocnik może wykonywać czynności określone w pełnomocnictwie po złożeniu na dokumencie pełnomocni-
ctwa, o którym mowa w ust. 1 swojego wzoru podpisu, a  także po złożeniu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykony-
wania udzielonego pełnomocnictwa. Dom Maklerski uznaje jako wzór podpisu pełnomocnika podpis pełnomocnika 
złożony na oświadczeniu, o ile pełnomocnik nie dostarczył wzoru podpisu odrębnie. Dom Maklerski może odstąpić od 
wymogu udzielenia pełnomocnictwa w formie wskazanej w ust. 1 lub od wymogu złożenia wzoru podpisu oraz zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.
3. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa przez Klienta, pod rygorem nieważności, winny zostać dokonane z zacho-
waniem jednej z form, o których mowa w ust. 1. 
4. Pełnomocnictwo udzielane osobie fizycznej dla swej skuteczności powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocni-
ka, jego adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (o ile pełnomocnik go posiada), serię i numer dokumentu stwier-
dzającego tożsamość pełnomocnika, a także określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnictwo udzielane osobie prawnej dla swej skuteczności powinno zawierać nazwę (firmę) osoby prawnej, 
jej siedzibę i adres, REGON, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna, określenie rodzaju 
i zakresu pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa winien być dołączony aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wy-
dany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą udzielenia pełnomocnictwa. 
6. Zmiany danych osobowych pełnomocnika będącego osobą fizyczną w zakresie imienia i nazwiska pełnomocnika, 
jego adresu, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości może dokonywać wyłącznie pełnomocnik, składa-
jąc dyspozycję pisemnie lub bezpośrednio w Jednostce organizacyjnej, po przedstawieniu dokumentów potwierdza-
jących zmianę tych danych. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany pełnomocnictwa.
7. Do zmiany danych pełnomocnika będącego osobą prawną, jak i danych osób fizycznych działających w imieniu 
osoby prawnej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

§ 9
1. Dom Maklerski w ramach świadczonej Usługi przyjmuję Zlecenia i Dyspozycję określone w Statutach i Prospektach 
Informacyjnych Funduszy, w szczególności:

1) Zlecenie Otwarcia Rejestru,
2) Zlecenie Nabycia Tytułów Uczestnictwa,
3) Zlecenie Odkupienia Tytułów Uczestnictwa,
4) Zlecenie Konwersji Tytułów Uczestnictwa,
5) Zlecenie Zamiany Tytułów Uczestnictwa,
6) Dyspozycji Transferu Tytułów Uczestnictwa,

2. Dom Maklerski identyfikuje Klienta składającego Zlecenia lub Dyspozycję na podstawie dokumentów niezbędnych 
do ustalenia tożsamości osoby składającej Zlecenie lub Dyspozycję, w szczególności dowodu osobistego, paszportu 
lub karty pobytu. Dom Maklerski może przyjąć, że tożsamość Klienta lub osoby upoważnionej do złożenia Zlecenia lub 
Dyspozycji jest należycie ustalona, jeżeli dane podane przez tę osobę są zgodne z danymi Klienta podanymi wcześniej 
do wiadomości Domu Maklerskiego.

§ 10
1. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji, o których mowa w § 9 ust. 1 określają Regulacje poszczególnych 
Funduszy, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożenie Zlecenia lub Dyspozycji.
2. Dom Maklerski wykonuje Zlecenia zgodnie z przyjętą przez siebie i podawaną do wiadomości Klientów Polityką 
wykonywania zleceń, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 5).
3. Przyjęcie a następnie przekazanie przez Dom Maklerski Zlecenia lub Dyspozycji o których mowa w § 9 ust. 1, na-
stępuję bez zbędnej zwłoki, do właściwego Funduszu lub działającego na jego zlecenie AT zgodnie z odpowiednimi 
Regulacjami, w każdym dniu roboczym, pod warunkiem, że Zlecenie Nabycia Tytułów Uczestnictwa, przed jego prze-
kazaniem zostało opłacone w pełnej wysokości przez Klienta.
4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia określonych rodzajów Zleceń i Dyspozycji, o czym Dom 
Maklerski informuje Klientów w sposób właściwy dla składania Zleceń i Dyspozycji, z podaniem przyczyny odmowy 
przyjęcia.
5. Dom Maklerski sprawdza pokrycie Zlecenia lub Dyspozycji Klienta w chwili ich wystawienia.
6. Środki pieniężne niezbędne dla pokrycia składanych Zleceń oraz Dyspozycji Klienta będą automatycznie pobierane 
z Rachunku Pieniężnego Klienta wskazanego w Umowie, bez odrębnej dyspozycji Klienta.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia lub Dyspozycji, jeśli na Rachunku Pienięż-
nym Klienta w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji brakuje środków zabezpieczających pokrycie danego Zlecenia 
lub Dyspozycji.
8. Zlecenie lub Dyspozycja Klienta, może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, pod warunkiem, że nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa i Regulacjami przeprowadzania transakcji w miejscu wykonania, do którego jest prze-
kazywane.
9. Złożenie Zlecenie lub Dyspozycji przez Klienta nie jest równoznaczne z ich realizacją.
10. Dom Maklerski nie odpowiada za datę realizacji zlecenia przez Fundusz, ani za wartość Tytułów Uczestnictwa po 
jakiej realizowane jest dane Zlecenie. 
11. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowe przyjęcie i  prawidłowe przekazanie Zlecenia, 
Dyspozycji Klienta do Funduszy lub AT.
12. Każde Zlecenie lub Dyspozycja Klienta obejmuje tylko dokładnie jedno Zlecenie lub Dyspozycję. 
13. W celu oraz w granicach realizacji Zleceń oraz Dyspozycji Klienta, Dom Maklerski przekazuję Funduszowi dane 
Klienta, w tym dane osobowe Klienta, na co Klient wyraża zgodę przez fakt złożenia takiego Zlecenia lub Dyspozycji. 
14. Klient może złożyć Zlecenie lub Dyspozycję w następujący sposób:
1) Osobiście w Jednostce organizacyjnej, 
2) Telefonicznie na wskazany przez Dom Maklerski numer Contact Center.
15. Przy składaniu Dyspozycji telefonicznych Klient (lub jego Pełnomocnik) jest identyfikowany na podstawie poda-
nych przez Klienta/Pełnomocnika danych oraz hasła podanego przez Klienta, a wskazanego w Umowie.
16. Dom Maklerski i Klient zobowiązani są chronić poufność hasła oraz innych danych identyfikujących Klienta. Klient 
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dom Maklerski o uzasadnionej możliwości ujawnienia hasła osobie 
nieuprawnionej. 
17. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na rejestrowanie rozmów telefonicznych prowadzonych z Domem Makler-
skim. 
18. Dom Maklerski zamieszcza na stronie internetowej aktualną listę Jednostek organizacyjnych, a  także godziny 
przyjmowania Zleceń i Dyspozycji telefonicznych.
19. Dom Maklerski może zaprzestać świadczenie usług, w odniesieniu do wskazanych Funduszy, miejsc wykonania, 
osób, podmiotów albo w innych sposób je ograniczyć, co poda do wiadomości Klientów.

§ 11
1. Zlecenia oraz Dyspozycję przyjmowane i przekazywane przez Dom Maklerski powinny zawierać w szczególności: 

1) Dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta,
2) Numer Rejestru Uczestnictwa,
3) Nazwę Funduszu,
4) Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji,
5) Ewentualną wartość Zlecenia wyrażoną w kwocie lub w liczbie tytułów, 
6) Oznaczenie terminu przekazania Zlecenia lub Dyspozycji do realizacji przez Dom Maklerski,
7) Podpis Klienta lub jego Pełnomocnika w przypadku Zleceń, Dyspozycji składanych pisemnie.

2. Dom Maklerski potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia w formie pisemnej. Dom Maklerski nie dokonuję potwier-
dzenia o którym mowa w zdaniu poprzednim w przypadku Zleceń składanych drogą telefoniczną.
3. Dom Maklerski odmawia przyjęcia Zleceń i Dyspozycji, które zostały nieprawidłowo złożone przez Klienta, w szcze-
gólności nie zawierają wszystkich niezbędnych elementów o których mowa w ust. 1 lub zawierają sprzeczne, bądź 
niejednoznaczne informacje, a takżenie spełniające innych wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Regu-
lacjach lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 12
1. W celu wykonania Umowy Dom Maklerski może wydawać Komunikaty, regulujące niektóre okoliczności świadcze-
nia usług, w szczególności te, które z uwagi na źródło ich pochodzenia lub ich charakter, nie mogą lub z uzasadnio-

nych powodów nie są uregulowane w Regulaminie. 
2. Komunikaty podawane są do wiadomości Klientów.

V. RACHUNEK PIENIĘŻNY

§ 13
1. Na podstawie zawartej z Klientem Umowy, Dom Maklerski otwiera i prowadzi dla Klienta Rachunek Pieniężny.
2. Klient może dokonać zmiany numeru rachunku bankowego na podstawie odrębnej Dyspozycji, pod rygorem nie-
ważności – w formie pisemnej.
3. Zmiana numeru rachunku bankowego Klienta powiązanego z Usługą, nie stanowi zmiany Umowy. 
4. Dom Maklerski odnotowuję zmianę numeru rachunku bankowego Klienta w systemie informatycznym na podstawie 
pisemnej Dyspozycji Klienta, o której mowa w ust. 2.
5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Rachunek Pieniężny prowadzony jest w złotych i służy do ob-
sługi Zleceń oraz Dyspozycji w Rejestrze Uczestnictwa.
6. Dom Maklerski może ewidencjonować na Rachunku Pieniężnym Klienta środki nominowane w wymienialnych na 
złote i euro walutach obcych, jeżeli stanowi tak umowa zawrata przez Klienta z Domem Maklerskim. Dom Maklerski 
może w takim przypadku przyjmować i wykonywać Zlecenia nominowane w tych walutach.
7. Środki pieniężne w walutach obcych są ewidencjonowane na wydzielonym koncie danego Rachunku Pieniężnego 
Klienta, odrębnie od środków pieniężnych w złotych.
8. Środki pieniężne w danej walucie obcych nie mogą stanowić pokrycia Zleceń i Dyspozycji nominowanych w innej 
walucie.
9. Dom Maklerski wykonuje następujące Dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych w walutach obcych:

1) Przeksięgowania środków na Rachunku Pieniężnym Klienta z  jednoczesnym przeliczeniem na inną określoną 
walutę,

2) Przelewu na rachunek bankowy Klienta prowadzony w walutach obcych lub w złotych.
10. Dom Maklerski jest uprawniony do potrącania z równoczesnym przeliczeniem na złote, ze środków pieniężnych 
w walutach obcych kwot przysługujących mu od Klienta należności, związanych z wykonywaniem Usług na rzecz 
Klienta, w tym opłat i prowizji – bez odrębnej dyspozycji Klienta. 
11. Określonych w Regulaminie operacji przeliczania walut Dom Maklerski dokonuje poprzez złożenie bankowi prowa-
dzącemu rachunek, na którym przechowywane są środki, polecenia wymiany walut. Wymiana dokonywana jest we-
dług kursu ustalanego przez bank.
12. Dom Maklerski może wykonywać Dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych wyłącznie w celu:

1) realizacji zobowiązań wynikających ze składanych Zleceń oraz Dyspozycji,
2) pokrywania opłat, prowizji i  innych zobowiązań Klienta z  tytułu umów zawartych między Domem Maklerskim 

i Klientem,
3) wypłaty środków pieniężnych,
4) przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub na inny Rachunek Pieniężny Klienta w Domu 

Maklerskim,
5) innym, określonym w Rozporządzeniu wykonawczym.

13. Wpłaty na Rachunek Pieniężny Klienta dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Domu Maklerskiego lub 
w drodze wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Domu Maklerskiego. 
14. Wpłaty księgowane są na Rachunku Pieniężnym Klienta niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych 
z banku prowadzącego rachunek Domu Maklerskiego. 
15. Wpłacający zobowiązany jest wskazać w  tytule dyspozycji imię i nazwisko Klienta oraz pełny numer rachunku 
Klienta w Domu Maklerskim wskazany w Umowie, jeżeli zaś w Umowie wskazano numer bankowy rachunku pienięż-
nego Klienta – imię i nazwisko Klienta i numer Rachunku Pieniężnego Klienta. 
16. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody wynikłe z niezawinionych przez Dom Maklerski opóźnień w księgowaniu 
wpłat na Rachunek Pieniężny Klienta.
17. Wypłaty z Rachunku Pieniężnego Klienta dokonywane są przelewem. 
18. Wypłata środków pieniężnych zaksięgowanych na podstawie niepotwierdzonego przelewu bankowego może na-
stąpić dopiero po potwierdzeniu wpływu na Rachunek Pieniężny kwoty przelewu.
19. Przelew środków pieniężnych Klienta następuje na podstawie Dyspozycji Klienta złożonej telefonicznie lub osobi-
ście w  Jednostce organizacyjnej wyłącznie na rachunek bankowy Klienta wskazany w umowie lub inny Rachunek 
Pieniężny Klienta w Domu Maklerskim. Dyspozycja przelewu środków pieniężnych na inne rachunki Klienta może zo-
stać złożona z podpisem urzędowo poświadczonym lub osobiście przez Klienta upoważnionemu pracownikowi Domu 
Maklerskiego.
20. Dom Maklerski określi terminy i zasady realizacji przez Dom Maklerski dyspozycji przelewu środków pieniężnych 
składanych przez Klientów.
21. Środki pieniężne na Rachunku Pieniężnym mogą być oprocentowane. Dom Maklerski może jednostronnie wpro-
wadzić oprocentowanie środków i ustalać wysokość oprocentowania. Oprocentowanie środków i jego wysokość mogą 
również wynikać z ustaleń dokonanych pomiędzy Domem Maklerskim i Klientem w formie pisemnej. Dom Maklerski 
może podać wysokość kwoty na Rachunku Pieniężnym Klienta, od której środki pieniężne podlegają oprocentowaniu 
lub od których umożliwia negocjację oprocentowania. Dom Maklerski może w drodze swej jednostronnej decyzji, 
w  każdym czasie zastosować wyższe oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta, niż 
ustalone z Klientem. 
22. W przypadku wprowadzenia oprocentowania środków pieniężnych Klienta na Rachunku Pieniężnym Klienta, Dom 
Maklerski określa i podaje do wiadomości Klientów wysokość bieżącej stopy oprocentowania.
23. Klient potwierdza stan swojego Rachunku Pieniężnego oraz Rejestrów Uczestnictwa przed wydaniem kolejnych 
Dyspozycji. 
24. Wydanie Dyspozycji oznacza potwierdzenie stanu Rachunku Pieniężnego oraz Rejestrów Uczestnictwa. 
25. W przypadku stwierdzenia niezgodności na Rachunku Pieniężnym lub w Rejestrach Uczestnictwa, Klient zobowią-
zany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski, telefonicznie, pisemnie lub bezpośrednio w Jednost-
ce Organizacyjnej.
26. Brak zgłoszenia niezgodności w terminie 14 dni od złożenia ostatniej Dyspozycji traktuje się jako potwierdzenie 
przez Klienta salda Rachunku Pieniężnego oraz Rejestrów Uczestnictwa.

§ 14
1. Na podstawie Umowy, Dom Maklerski bez odrębnego pełnomocnictwa Klienta pobiera z Rachunku Pieniężnego 
Klienta prowizje oraz opłaty należne Domowi Maklerskiemu, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
2. W przypadku wystąpienia debetu na Rachunku Pieniężnym Klienta, w tym w wyniku braku na rachunku środków 
wystarczających na pokrycie prowizji lub opłat należnych Domowi Maklerskiemu, Klient jest zobowiązany do jego 
niezwłocznej spłaty. 

§ 15
1. Otwarcie Rejestru następuję przez złożenie Dyspozycji Pierwszego Nabycia przez Klienta, w następstwie, którego 
następuję przesłanie do Funduszu, którego Tytuły Uczestnictwa stanowią przedmiot Dyspozycji instrukcji wraz z jed-
noczesnym dokonaniem przelewu środków niezbędnych do realizacji Zlecenia, Dyspozycji Klienta na rachunek ban-
kowy Funduszu (W przypadku Funduszy nowoutworzonych na rachunek bankowy TFI).
2. Klient uzyskuję status Uczestnika Funduszu, wraz z chwilą zapisania Tytułów Uczestnictwa w jego Rejestrze Uczest-
nictwa, na warunkach określonych w Regulacjach.
3. Ewentualne ograniczenia dla Klienta w liczbie otwieranych Rejestrów w danym Funduszy określają Regulację Fun-
duszu.
4. W przypadku posiadania przez Klienta maksymalnej dopuszczalnej przez Regulacje liczby Rejestrów Uczestnictwa 
w danym Funduszu, złożenie kolejnej Dyspozycji Pierwszego Nabycia będzie skutkowało złożeniem Zlecenie Nabycia 
Tytułów Uczestnictwa w ramach już posiadanych Rejestrów Uczestnictwa. 

§ 16
1. Nabycie Tytułów Uczestnictwa następuję poprzez złożenie przez Klienta Zlecenia Nabycia, w następstwie którego 
do Funduszu, którego Tytuły Uczestnictwa stanowią przedmiot Zlecenia przekazywana jest stosowna instrukcja wraz 
z jednoczesnym przelewem środków z Rachunku Pieniężnego Klienta na rachunek bankowy Funduszu. W przypadku 
nowoutworzonego Funduszu środki pieniężne przelewane są na rachunek bankowy TFI. 
2. Odkupienie Tytułów Uczestnictwa następuję poprzez złożenie przez Klienta Zlecenia Odkupienia, w następstwie 
którego do Funduszu, którego Tytuły Uczestnictwa stanowią przedmiot Zlecenia przekazywana jest stosowna instruk-
cja. Środki pieniężne z  tytułu realizacji Zlecenie Odkupienia Tytułów Uczestnictwa przekazywane są na Rachunek 
Pieniężny Klienta w Domu Maklerskim.
3. Zlecenie Odkupienia Tytułów Uczestnictwa zostaje przyjęte przez Dom Maklerski do , o ile wartość Tytułów Uczest-
nictwa znajdujących się na wskazanym Rejestrze umożliwia prawidłowe wykonanie Zlecenia na podstawie Regulacji 
Funduszu, którego Tytuły Uczestnictwa stanowią przedmiot Zlecenia Odkupienia.
4. Konwersja Tytułów Uczestnictwa następuję poprzez złożenie przez Klienta stosownego Zlecenia, w następstwie 
którego do Funduszu, którego Tytuły Uczestnictwa stanowią przedmiot Zlecenia przekazywana jest stosowna instruk-
cja. Na podstawie Zlecenie Konwersji Tytułów Uczestnictwa Fundusz dokonuję odkupienia Tytułów Uczestnictwa 
z Funduszu pierwotnego, a za tak uzyskane środki pieniężne nabywane są Tytuły Uczestnictwa Funduszu wskazanego 
przez Klienta w Zleceniu. Zlecenie Konwersji Tytułów Uczestnictwa może być dokonywane jedynie pomiędzy Fundu-
szami, których Regulację dopuszczają taką możliwość.
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Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa  
w instytucjach wspólnego inwestowania przez Trigon Dom Maklerski S.A.

5. Klient może dokonać anulowania złożonych Zleceń oraz Dyspozycji, o ile nie zostały one przekazane przez Dom 
Maklerski do AT, w sposób przewidziany dla składania Zleceń lub Dyspozycji.

§ 17
1. Na podstawie Umowy, w sposób przewidziany w Kanałach Dostępu, Dom Maklerski przekazuję Klientowi, na pisem-
ny lub telefoniczny wniosek Klienta: 

1) Stan posiadanych przez Klienta Rejestrów Uczestnictwa w poszczególnych Funduszach,
2) Historię transakcji zrealizowanych na podstawie Zleceń lub Dyspozycji złożonych przez Klienta,
3) Zestawienie złożonych Zleceń oraz Dyspozycji przez Klienta oraz przez jego Pełnomocników, w tym Zleceń i Dys-

pozycji oczekujących na realizację.
2. Wycena Tytułów Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze Uczestnictwa Klienta, dokonywana jest w oparciu o sal-
da Rejestrów Uczestnictwa oraz wartość Tytułów Uczestnictwa dostarczonych przez AT odpowiedzialnego za obsługę 
danego Funduszu.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność informacji, o których mowa w ust. 1-2. 
Przedstawienie informacji w sposób określony powyżej nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Domu Makler-
skiego. Zapis powyższy nie ogranicza prawa Klienta do otrzymania informacji bezpośrednio w TFI, na zasadach okre-
ślonych w Regulacjach.
4. Niezwłocznie, w przypadku wykrycia niezgodności w zakresie realizacji postanowień Umowy, Klient powinien zgło-
sić ten fakt Domowi Maklerskiemu.

VI. NASTĘPSTWA PRAWNE.

§ 18
1. W przypadku śmierci Klienta jedyny spadkobierca, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, może:

1) Złożyć pisemne Zlecenie odkupienia wszystkich Tytułów Uczestnictwa znajdujących się na Rejestrze Uczestni-
ctwa zmarłego Klienta, a następnie, pisemną Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych znajdujących się na Ra-
chunku Pieniężnym oraz pisemną Dyspozycję zamknięcia Rejestru Uczestnictwa oraz Rachunku Pieniężnego 
zmarłego Klienta,

2) Wydać pisemną Dyspozycję przelania środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Pieniężnym zmarłego 
Klienta na wskazany rachunek bankowy oraz pisemną Dyspozycję zamknięcia Rachunku Pieniężnego zmarłego 
Klienta.

2. W przypadku wstąpienia w miejsce Klienta kilku spadkobierców, powinni oni, oprócz sądowego postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu dziedziczenia, przedstawić Domowi Maklerskiemu zgodne pi-
semne oświadczenia woli zawierające Dyspozycję likwidacji rachunków Klienta i określające jednoznaczne zasady 
podziału i dalszego dysponowania aktywami znajdującymi się na nich.
3. W przypadku braku zgodnej woli wszystkich spadkobierców Dyspozycje jednego z nich nie będą wykonywane.
4. Jeżeli spadkobiercami są osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć, je-
żeli jest wymagane, prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o zezwoleniu na dokonanie odpowiednich czyn-
ności.

VII. SKARGI I REKLAMACJE KLIENTÓW.

§ 19
1. Dom Maklerski przyjmuje skargi Klientów na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Domu Makler-
skiego w Jednostkach organizacyjnych lub telefonicznie (w zakresie danych zawartych w formularzu, o którym mowa 
pierwszej części zdania) . Skarga Klienta powinna zawierać jednoznaczne określenie przedmiotu skargi, w szczegól-
ności wskazywać na czynności, której prawidłowość kwestionuje Klient. W przypadku braku powyższego określenia 
Dom Maklerski może żądać jej uzupełnienia.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo żądania od Klienta dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia postępowania skargowego.
3. Dom Maklerski udzieli odpowiedzi na skargę Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia do 
Domu Maklerskiego. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia skargi Klienta konieczne jest uzyskanie informacji od innych 
podmiotów, albo Dom Maklerski zażądał od Klienta, na podstawie ust. 1 lub 2, uzupełnienia skargi albo dodatkowych 
informacji lub dokumentów, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu, o czym poinformuje 
Klienta.
4. O decyzji podjętej na skutek postępowania, o którym mowa w ust. 1-3, Dom Maklerski informuje Klienta korzysta-
jącego z usług za pośrednictwem Internetu – poprzez przekazanie decyzji tą drogą, przy czym na żądanie Klienta może 
również udzielić informacji pisemnej. W pozostałych przypadkach Dom Maklerski informuje Klienta o powyższej de-
cyzji w Jednostce organizacyjnej lub korespondencyjnie. 
5. Klient może złożyć sprzeciw od rozpatrzonej skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi z Domu Makler-
skiego, o której mowa w ust. 4.
6. Do postępowania w sprawie sprzeciwu od rozpatrzonej skargi, postanowienia w przedmiocie rozpatrywania skargi 
Klientów stosuję się odpowiednio. 
7. Wniesienie przez Klienta sprzeciwu od rozpatrzonej skargi i decyzja Domu Maklerskiego co do tego sprzeciwu wy-
czerpuje postępowanie skargowe w ramach Domu Maklerskiego.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO

§ 20
1. Dom Maklerski zobowiązuję się do świadczenia Usług, o których mowa w treści Umowy, z dołożeniem należytej 
staranności.
2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, o których mowa w treści Umowy, Dom Maklerski 
może ponosić wobec Klienta odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą szkodę poniesioną przez Klienta; Dom Makler-
ski nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za utracone korzyści.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za:

1) Wykonanie Zlecenie lub Dyspozycji złożonej przez osobę nieuprawnioną, posługującą się poprawnymi danymi 
identyfikującymi, chyba że: 

a) ponosi odpowiedzialność za ich udostępnienie osobie nieuprawnionej lub 
b) został uprzednio powiadomiony o ich ujawnieniu osobie nieuprawnionej.
2) Szkody poniesione przez Klienta w wyniku realizacji Zlecenia lub Dyspozycji powstałe w wyniku ryzyka inwesty-

cyjnego wynikającego ze zmiany wartości Tytułów Uczestnictwa.
3) Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej realizacji Zlecenia lub Dyspozycji, o ile szkoda powstała w następ-

stwie okoliczności za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności. 
4) Niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez AT lub TFI przekazanego przez Dom Maklerski do realizacji 

Zlecenia lub Dyspozycji, o ile Dom Maklerski w związku z realizacją takiego Zlecenia lub Dyspozycji dochował 
należytej staranności.

5) Szkodę powstałą w następstwie wadliwie funkcjonujących sieci telefonicznych lub teleinformatycznych, należą-
cych do zewnętrznych dostawców lub operatorów,

6) Szkodę powstałą z tytułu stosunku prawnego łączącego Klienta z TFI. 
7) Szkodę powstałą w następstwie działania siły wyższej, w szczególności rozumianej jako katastrofa, wojna, strajk, 

atak terrorystyczny. 

IX. OPŁATY I PROWIZJE

§ 21
1. Dom Maklerski pobiera od Klienta opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług, o których mowa w treści Umowy, 
zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji. 
2. Wysokość opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji” może ulegać zmianom.
3. Zmiany opłat i prowizji zawartych w Tabeli Opłat i Prowizji” będą podawane do wiadomości Klientów. 
4. W przypadku zmiany opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1, Klient może w terminie 14 dni licząc od dnia otrzy-
mania informacji o zmianie wysokości opłat i prowizji rozwiązać Umowę z Domem Maklerskim na warunkach określo-
nych w Regulaminie. 
5. Jeżeli Klient nie wypowie Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 , przyjmuję się, że Klient wyraża zgodę na zmianę 
wysokości wiążących go opłat i prowizji, które obowiązują Klient licząc od dnia, w których nowe opłaty i prowizje 
wchodzą w życie.
6. Dom Maklerski, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem, może zastosować wobec tego Klienta opłaty 
i prowizji inne niż zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji. Wobec Klientów wskazanych w zdaniu poprzednim ust. 4 i 5 nie 
mają zastosowania. 
7. Klient jest zobowiązany utrzymywać na Rachunku Pieniężnym kwoty środków pieniężnych pozwalające na pobiera-
ne przez Dom Maklerski należnych Domowi Maklerskiemu prowizji i opłat. 
8. Klient pokrywa opłaty i prowizje należne Funduszom z tytułu dokonanych Zleceń i zarządzania aktywami Funduszu 
zgodnie z Regulacjami, niezależnie od postanowień niniejszej Umowy. Aktualna informacja o obowiązujących staw-

kach wyżej wymienionych opłat i prowizji pobieranych przez Fundusze znajduję się na stronach domowych poszcze-
gólnych Funduszy.
9. Zmian wysokości opłat i prowizji, nie stanowią zmiany postanowień niniejszej Umowy. 

X. ZACHĘTY

§ 22
1. Dom Maklerski z tytułu świadczenia usług, o których mowa w treści Umowy, może otrzymywać od Funduszy wyna-
grodzenie prowizyjne uzależnione od wysokości opłat wstępnych, za zarządzanie lub innych wskazanych w tabeli opłat 
i prowizji poszczególnych Funduszy. Na wynagrodzenie Domu Maklerskiego składa się:

1) Prowizja dystrybucyjna, (jeśli Fundusz pobiera opłatę dystrybucyjną), 
2) Prowizja za zarządzanie uzależniona od wysokości opłaty za zarządzanie pobieranej przez Fundusz oraz od wy-

sokości aktywów zgromadzonych przez Fundusz.
3) Fundusze mogę też świadczą na rzecz Domu Maklerskiego nieodpłatnie usługi szkoleniowe dla pracowników 

Domu Maklerskiego w zakresie znajomości rynków kapitałowych i zasad funkcjonowania funduszy inwestycyj-
nych, mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług. 

4) Dom Maklerski w ramach zawartej umowy licencyjnej może otrzymywać od danego Funduszu nieodpłatnie pra-
wo do użytkowania oprogramowania służącego do realizacji usług.

2. Na pisemne żądanie Klienta Dom Maklerski przedstawia Klientowi informację o sposobie ustalania wysokości wy-
nagrodzenia otrzymanego od Funduszy.

XI. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY I REGULAMINU

§ 23
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia Regulaminu w no-
wym brzmieniu w przypadku:

1) Zmiany w zasadach i zakresie świadczonych przez Dom Maklerski usług związanych z Umową.
2) Zmiany regulacji prawnych obowiązujących Dom Maklerski;
3) Zmian w przedmiocie działalności Domu Maklerskiego,
4) Zmian organizacyjnych

3. O każdej zmianie Regulaminu Dom Maklerski powiadamia Klienta, co najmniej na 30 dni przed dokonaną zmianą.
4. Zmieniony lub nowy Regulamin wiąże Klienta, jeśli doręczono Klientowi informację o treści wprowadzanych zmian, 
a Klient nie wypowiedział Umowy w ciągu 30 dni licząc od dnia jego doręczenia przez Dom Maklerski. Wypowiedzenie 
takie może być złożone w sposób, o którym mowa w § 24 ust. 1. 
5. W okresie wypowiedzenia stosuje się Regulamin obowiązujący przed dniem wprowadzenia zmian.
6. Doręczenie Klientowi informacji o zmienionym Regulaminie następuje:

1) W przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem zdalnych 
kanałów komunikacji, na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji,

2) W pozostałych przypadkach - drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres kore-
spondencyjny Klienta.

7. Wszelkie ogólne informację dotyczące wykonywania Umowy Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów po-
przez zamieszczenie stosownych Komunikatów na stronie internetowej Domu Maklerskiego a także poprzez wywiesze-
nie stosownych informacji w POK. 

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY.

§ 24
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie po-
winno zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie to może być dokonane przez Klienta 
w Jednostce organizacyjnej lub korespondencyjnie, z podpisem poświadczonym urzędowo.
2. Termin o  którym mowa w ust. 1 rozpoczyna swój bieg licząc od daty doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 
o wypowiedzeniu Umowy.
3. Dom Maklerski może rozwiązać z Klientem umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient narusza Umowę, 
Regulamin lub przepisy prawa. Wypowiedzenie takie jest dokonywane przez Dom Maklerski w formie listu poleconego 
na adres do korespondencji Klienta, wskazany w Umowie.
4. Umowa wspólna małżonków ulega rozwiązaniu również w przypadku:

1) Powzięcia przez Dom Maklerski udokumentowanej informacji o:
a) ustaniu stosunku małżeństwa;
b) o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej w trakcie trwania małżeństwa;

2) Pisemnego odwołania oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 16, choćby przez jednego z małżonków.
5. Małżonkowie obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Dom Maklerski oraz przedstawić stosowne dokumenty 
stwierdzające zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Umowa ulega rozwiązaniu w wyniku śmierci Klienta. Dom Maklerski likwiduje Rejestry Uczestnictwa oraz Rachunek 
Pieniężny Klienta, po wykonaniu dyspozycji, o których mowa w § 18.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
1. Administratorem danych osobowych Klientów, niezbędnych do otwarcia Rejestru Uczestnictwa w ramach świad-
czonej Usługi jest Trigon Dom Maklerski S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, wpisany 
przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie XI Wydzial Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118,
2. Administratorem danych Uczestników Funudszy są poszczególne Funudsze lub zarządzające nimi Towarzystwa.
3. Językiem komunikacji pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, w  tym dokumentów sporządzanych w  ramach 
wykonania Umowy jest język polski.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2011r.


