Ogłoszenie o zmianie Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu, Systemu IVR
i Internetu AXA TFI S.A. z dnia 27 marca 2019r.
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
§ 13 pkt 2 Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu, Systemu IVR i Internetu AXA
TFI S.A., niniejszym ogłasza o dokonaniu następujących zmian:

1.

Paragraf 1 ust.1 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
4) Fundusz – AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub AXA Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, zarządzane przez Towarzystwo;

2.

Paragraf 1 ust.1 otrzymuje nowy pkt 16) o następującym brzmieniu:
16) Serwis – strona internetowa Towarzystwa dostępna pod adresem tfi.axa.pl oraz inne

podstrony w domenie AXA.pl;

2.

Paragraf 10 , otrzymuje nowy ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. Towarzystwo informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, która
używana jest między innymi do połączenia z Serwisem lub przesyłania poczty
elektronicznej, świadczenie usług przewidzianych niniejszym Regulaminem może
wiązać się z ryzykiem, które Inwestor/Uczestnik akceptuje, godząc się na korzystanie z
publicznych kanałów teleinformatycznych. W Związku ze szczególnym charakterem
zagrożeń elektronicznych Towarzystwo nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa
użytkowania Serwisu. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu
bezpieczeństwa, Towarzystwo zaleca, aby użytkownik Serwisu objął ochroną własne
urządzenie końcowe, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli
dostępu do tych urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu,
instalację

oprogramowania

antywirusowego,

posiadanie

aktualnego

systemu

operacyjnego, a także połączenie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych
sieci wi-fi.

Zmiany Regulaminu wskazane powyżej wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
tj. z dniem 10 kwietnia 2019r.
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