
 
 

 

 -- 1 -- 

 

Regulamin promocji  
„Zostań Ambasadorem AgioFunds TFI SA – III Edycja” 

 

§ I. Organizator Promocji 

1. Promocja „Zostań Ambasadorem AgioFunds TFI S.A. – III Edycja”, 
zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez AgioFunds TFI S.A., 
z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000297821, posiadający numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 108 000 43 99, o wpłaconym w całości 
kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 870 000 złotych 
(dalej zwaną „Organizatorem Promocji”, „AgioFunds TFI SA” lub 
„Towarzystwem”), w celu promowania działalności prowadzonej 
przez Towarzystwo.  
 

2. AgioFunds TFI SA jest administratorem danych osobowych 
uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Z administratorem można się skontaktować: 
a) listownie, wysyłając pismo na adres siedziby: Pl. Dąbrowskiego 1 
00-057 Warszawa; 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 
agiofunds@agiofunds.pl ; 
c) telefonicznie, pod numerem: (22) 531 54 54.     
     

3. Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich 
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail 
na adres: daneosobowe@agiofunds.pl lub listownie, wysyłając 
pismo na adres siedziby administratora 
 

4. Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przetwarzane w 
celu: 
a) wykonywania umowy o udział w Promocji, zgodnie z 
Regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 
1 lit. c RODO); 
c) analitycznym - doboru usług do potrzeb klientów i optymalizacji 
produktów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
administratora polegającego na doskonaleniu jakości produktów i 
świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); 
d) badania satysfakcji klientów będącym realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu administratora polegającego na określaniu 
jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i 
usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO); 
f) oferowania produktów i usług podmiotów należących do 
AgioFunds TFI SA (marketing bezpośredni), co stanowi realizację 
prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na 
dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także 
dostarczanie informacji o produktach i usługach AgioFunds TFI SA 
oraz jej dostosowanie do tego co zostanie uznane za odpowiadające 
potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom Klienta AgioFunds 
TFI SA, w oparciu o profil Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

5. Klientom AgioFunds TFI SA przysługują następujące uprawnienia 
związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną 
przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
c) prawo sprostowania swoich danych; 
d) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes; 
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
 

6. Odbiorcy danych osobowych 
a) Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA mogą być ujawniane 
kontrahentom, z którymi współpracują administratorzy np. firmom 
księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT. 
b) Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przekazywane także 
uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

7. Okres przechowywania danych osobowych 
Długość okresu przechowywania danych osobowych Klientów 
AgioFunds TFI SA zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które 
stanowią podstawę prawną przetwarzania.  
Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przechowywane: 
a) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania 
zgody; 
b) gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu 
przedawnienia roszczeń z niej wynikających; 
c) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze 
obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów 
regulujących obowiązek przetwarzania danych; 
d) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - 
przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu 
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

8. Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
wzięcia udziału w Promocji. Bez podania danych osobowych nie jest 
możliwe wzięcie udziału w Promocji. 
 
 

§ II. Objaśnienie pojęć 

1. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która w terminie wskazanym w §III, 
przystąpiła do Promocji poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na stronie internetowej Organizatora Promocji pod 
adresem: https://agiofunds.pl/ambasador/ 

2. „Osoba Polecona” – osoba, która w terminie wskazanym w §III 
przystąpiła do Promocji poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na stronie Organizatora Promocji pod adresem 
https://agiofunds.pl/ambasador/ jak również nabyła Jednostki 
Uczestnictwa Funduszu Promocyjnego za pośrednictwem 
Towarzystwa. 

3. „Regulamin Promocji” – Regulamin Promocji „Zostań 
Ambasadorem AgioFunds TFI S.A. – III Edycja” 

4. „Fundusze Promocyjne” –  

a) AGIO PLUS Fundusz inwestycyjny Otwarty w zakresie 
wydzielonych subfunduszy:   

• AGIO Kapitał PLUS FIO 

• AGIO Stabilny Plus FIO 

• AGIO Akcji FIO,  
 

b) AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie 
wydzielonych subfunduszy:  

• AGIO Kapitał SFIO 

• AGIO Małych i Średnich Spółek SFIO 

• AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych SFIO, 

5. „Fundusz Niepromocyjny” – każdy fundusz inwestycyjny otwarty, 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz wydzielone w  ich 
ramach subfundusze dostępne w ofercie Towarzystwa, nie będący 
Funduszem Promocyjnym 
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6. „Kwota Nabyć Netto” – kwota wpłat, za którą dokonano nabycia 
Jednostek Uczestnictwa Funduszu Promocyjnego 

7. Premia – kwota wypłacana Uczestnikowi i Osobie Poleconej po 
spełnieniu warunków określonych Regulaminem Promocji.  

8. „Okres Karencji” – okres, w którym Osoba Polecona nie powinna 
dokonywać odkupień i lub konwersji/zamian Jednostek 
Uczestnictwa Funduszu Promocyjnego aby być uprawnionym do 
wypłaty Premii zgodnie z zasadami opisanymi w § V Regulaminu. 

9. „Jednostka Uczestnictwa” – jednostka uczestnictwa Funduszu 
Promocyjnego. 

§ III Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 01.07.2021 roku do dnia 31.08.2021 roku 
włącznie. 

2. Za datę pozyskania Kwoty Nabyć Netto rozumie się datę wpłaty 
środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 
Promocyjnym przez Osobę Poleconą. 

3. Okres Karencji trwa od 01.09.2021 roku do dnia 28.02.2022 roku 
włącznie  

§ IV Udział w Promocji 

1. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych klientów 
Towarzystwa, którzy nie korzystają z usług pośredniczenia w 
zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, świadczonych 
przez podmioty inne  niż Towarzystwo. 

2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji, należy podczas jej trwania 
spełnić, poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności określonej 
w postanowieniach poniżej: 

a) pozostawać uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu otwartego zarządzanego przez 
Towarzystwo, zgłosić chęć uczestnictwa w Promocji poprzez 
poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego  na 
stronie internetowej Organizatora Promocji  
(https://agiofunds.pl/ambasador/ ), o której mowa w § II ust. 1 
Regulaminu oraz odebranie unikalnego identyfikatora przekazanego 
przez organizatora promocji, którym będzie posługiwał się Uczestnik 
Programu i Osoby Polecone. Prawidłowo wypełniony formularz 
rejestracyjny powinien zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika 
Promocji, jego numer telefonu oraz email jak również numer PESEL. 
Ponadto wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać 
zgodę Uczestnika Programu na przetwarzanie jego danych 
osobowych (e-mail, nr. telefonu, imię, nazwisko, identyfikator 
poleceń oraz PESEL) przez Organizatora Promocji oraz akceptację 
Regulaminu Promocji; 

b) przekazać Osobie Poleconej Identyfikator. 

c) Osoba polecana powinna zgłosić chęć uczestnictwa w Promocji 
poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, 
dostępnego  na stronie internetowej Organizatora Promocji pod 
adresem https://agiofunds.pl/ambasador/ ,potwierdzając fakt 
polecenia wpisując w nim Identyfikator przekazany przez Uczestnika 
Promocji.  

4. Uczestnik nie jest uprawniony do przekazywania Osobom 
Poleconym jakichkolwiek informacji i dokumentów dotyczących 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. 

§ V Zasady Promocji 

1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § IV pkt. 3 lit c), Osoba 
Polecana nabywa Jednostki Uczestnictwa funduszu objętego 
Promocją z oferty Towarzystwa.  

2. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 
odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 
będzie prowadzona przez Towarzystwo zgodnie z Regulaminem 
świadczenia przez Towarzystwo usługi przyjmowania i 
przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, wobec czego Uczestnik 
powinien spełnić warunki wymagane dla tej usługi określone 
Regulaminem świadczenia przez Towarzystwo usługi przyjmowania 
i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

3. W okresie trwania Promocji nie jest pobierana od Osoby Polecanej 
opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu Promocyjnego 
w przypadku złożenia zlecenia nabycia za pośrednictwem 
Towarzystwa. 

4. Za nabycie Jednostek Uczestnictwa, Osoba Polecona otrzymuje od 
Towarzystwa Premię w wysokości 0,5% p.a. Kwoty Nabyć Netto dla 
Funduszu Promocyjnego według następujących zasad:  

a) Kwota Nabyć Netto Funduszu/y Promocyjnego/ych jest liczona od 
dnia przystąpienia Osoby Polecanej do Promocji do dnia zakończenia 
Promocji określonego w § III. 

b) Kwota Nabyć Netto Funduszy Promocyjnych nie może być niższa 
niż 20 000 PLN by być ujętą w Promocji,  

d) Kwota Nabyć Netto Funduszu Promocyjnego zostanie 
pomniejszona: 

i. o Kwotę konwersji/zamian z Funduszu/y Promocyjnego/ych do 
Funduszy Niepromocyjnych od dnia przystąpienia osoby Poleconej 
do Promocji do dnia zakończenia Promocji określonego w § III, 

ii. a także o kwotę odkupień Jednostek Uczestnictwa (brutto, przed 
pobraniem podatku dochodowego) Funduszu/y Promocyjnego/ych i 
konwersji/zamian z Funduszu/y Promocyjnego/ych do Funduszy 
Niepromocyjnych w Okresie Karencji.  

5. Podstawą do naliczenia Premii w wysokości określonej w ust. 3 
będzie Kwota Nabyć Netto Funduszu/y Promocyjnego/ych obliczona 
na ostatni dzień Okresu Karencji.  

6. Wypłata Premii Osobom Poleconym, które spełniły warunki jej 
otrzymania określone w Regulaminie nastąpi po 28 lutego 2022 r., 
nie później niż do 20 marca 2022 r. w połowie wysokości określonej 
w par.V pkt. 4.  
W przypadku niedokonywania przez osobę Poleconą dyspozycji 
odkupienia jednostek uczestnictwa bądź też konwersji jednostek 
uczestnictwa na „Fundusze Niepromocyjne” do dnia 31 sierpnia 
2022r., Uczestnik otrzymuje pozostałą część Premii wypłaconą nie 
później niż 20 września 2022 r. 
 

7. Uczestnik może przystąpić do Promocji tylko raz, ale w ramach 
Promocji, w okresie jej trwania może wskazywać Towarzystwu 
Osoby Polecone polecać osoby w dowolnej liczbie, jednak  polecanie 
nie może następować w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej przez uczestnika.   

8. Wypłata Premii Osobie Poleconej dokonywana jest przez 
Towarzystwo poprzez nabycie jednostek uczestnictwa na rejestrach 
Osoby Poleconej.  

9. W przypadku, w którym Osoba Polecona przez Uczestnika, 
przystąpi do Promocji oraz nabędzie Jednostki Uczestnictwa, w 
odniesieniu, do których Kwota Nabyć Netto ustalona zgodnie z 
postanowieniami ust. 4 – 6 powyżej na ostatni dzień Okresu 
Karencji: 

a) wyniesie nie mniej niż 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) i nie więcej niż 99.999 złotych (słownie: 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
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dziewięć złotych) – Uczestnikowi przyznaje się Premię w kwocie 200 
złotych (słownie: dwieście złotych); 

b) wyniesie nie mniej niż 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy 
złotych) – Uczestnikowi przyznaje się premię w kwocie 1.000 złotych 
(słownie: jeden tysiąc złotych) 

10. Wypłata Premii Uczestnikowi dokonywana jest przez 
Towarzystwo poprzez nabycie jednostek uczestnictwa na rejestrach 
Uczestnika.  

11. Wypłata Premii Uczestnikom Promocji, które spełniły warunki jej 
otrzymania określone w Regulaminie nastąpi po 28 lutego 2022 r., 
nie później niż do 20 marca 2022 r. w połowie wysokości określonej 
w par.V pkt. 9.  
W przypadku niedokonywania przez osobę Poleconą dyspozycji 
odkupienia jednostek uczestnictwa bądź też konwersji jednostek 
uczestnictwa na „Fundusze Niepromocyjne” do dnia 31 sierpnia 
2022r., Uczestnik otrzymuje pozostałą część Premii wypłaconą nie 
później niż 20 września 2022 r. 
 
12. Maksymalna suma Premii jaką może uzyskać Uczestnik w ramach 
Promocji „Zostań Ambasadorem AgioFunds TFI SA” jest ograniczona 
do wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) 

13. Od Premii przyznanej Uczestnikowi jak również Osobie 
Polecanej, zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w 
wysokości 19%. Tak obliczoną kwotą netto zostanie uznane rejestry 
Uczestnika jak również Osoby Polecanej. Płatnikiem podatku jest 
Towarzystwo.  

14. Dla celów Promocji, za dzień nabycia, odkupienia lub 
konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa, uważa się dzień 
złożenia przez Osobę Polecaną odpowiedniej dyspozycji.  

§ VI. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji,  
Uczestnik będący Klientem Towarzystwa może składać pisemnie na 
adres: AgioFunds TFI SA, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa z 
dopiskiem „Zostań Ambasadorem AgioFunds TFI SA – II Edycja” lub 
drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: 
agiofunds@agiofunds.pl  

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia 
budzącego zastrzeżenia Uczestnika.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, numer 
rachunku, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących 
podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji/Osoby 
Polecanej dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w 
przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz 
podpis Uczestnika.  

4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Towarzystwo, 
który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była 
dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z 
uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.  

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 
30 dni od daty ich wpływu do Towarzystwa. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia 
reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego 
reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o 
przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.  

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik/Osoba 
Polecana zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia 
reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.  

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia 
reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika/Osoby Polecanej, 
może on zwrócić się do Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie 

reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na 
reklamację.  

8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie 
wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika/Osoby Polecanej do 
dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z 
powództwem do Sądu powszechnego.  

9. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego.  

§ VII. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w siedzibie 
Towarzystwa oraz na stronie internetowej : 
https://agiofunds.pl/ambasador/ 

2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem 
określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Zostań 
Ambasadorem AgioFunds TFI S.A. – III Edycja”  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
Promocji zastosowanie mają: przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 
Regulaminu świadczenia przez Towarzystwo usługi przyjmowania i 
przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jak również statutów i 
prospektów informacyjnych Funduszy Promocyjnych.  

4. Każda promocja organizowana przez Towarzystwo jest odrębna i 
oparta o odrębne regulaminy.  
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