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Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 
przez WEKTOR-ZYSKU.PL  Sp. z o.o. 

 

§ 1 Definicje 

1. Właściciel Serwisu –WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (31-
231) przy ulicy Bociana 4A/57, adres korespondencyjny: ul. Bociana 4A/57, 31- 231 
Kraków. 

2. Serwis – aplikacje internetowe udostępniane przez Właściciela Serwisu w domenie 
www.wektor-zysku.pl, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Usług. 

3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin. 

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez 
Właściciela Serwisu. Zawiera w szczególności zbiór praw i obowiązków zarówno 
Właściciela, jak i Użytkownika Serwisu.  

5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu w ramach 
funkcjonalności oferowanych przez Serwis. 

6. Umowa – umowa o świadczenie przez WEKTOR-ZYSKU.PL na rzecz Użytkownika usług 
brokerskich - nadzoru i obsługi inwestycji. 

7. Konto Klienta – serwis informacyjny udostępniony przez WEKTOR-ZYSKU.PL i 
dedykowany Klientowi  za pośrednictwem internetu. 

8. Login – nadawany w procesie rejestracji przez WEKTOR-ZYSKU.PL ciąg znaków, który w 
połączeniu z Hasłem identyfikuje użytkownika w procesie logowania. 

9. Hasło - nadawany w procesie rejestracji przez WEKTOR-ZYSKU.PL ciąg znaków, który w 
połączeniu z Loginem identyfikuje użytkownika w procesie logowania.  

10. Próg Wyjścia Alertowy –  procentowa wartość „wyjścia” z  UFK (realokacji z 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego) określona i zaakceptowana przez Klienta 
w Pełnomocnictwie Brokerskim. 

11. Próg Powrotu Alertowy – procentowa wartość „powrotu” do  UFK (realokacji do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego) określona i zaakceptowana przez Klienta 
w Pełnomocnictwie Brokerskim. 

 

§ 2 Informacje Podstawowe 

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Właściciela 
Serwisu Usług drogą elektroniczną, a także zasady zawierania i rozwiązywania umów 
o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie www.wektor-zysku.pl. 

http://www.wektor-zysku.pl/
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3. Regulamin jest integralną częścią Umowy, której postanowienia określają sytuacje, 
w których może ona zostać wypowiedziana lub traci moc obowiązującą z innych 
przyczyn. Uprawnienie Użytkownika do korzystania z Usług wygasa najpóźniej z chwilą 
ustania obowiązywania Umowy. 

4. Każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed 
rozpoczęciem korzystania z Usług. 

5. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik tym samym przyjmuje do wiadomości 
i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

6. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną świadomość istnienia zakazu przekazywania do 
Serwisu treści o charakterze bezprawnym i zakaz ten akceptuje. 

§ 3 Logowanie do Konta Klienta 

1. Logowanie do Konta Klienta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej 
www.wektor-zysku.pl 

2. W celu zalogowania się do Konta Klienta Użytkownik wprowadza w dedykowane do tego 
pola ustalony Login oraz Hasło. 

3. Jeżeli wprowadzone dane, o których mowa w ust. 2, są poprawne i Użytkownik spełnia 
warunki, o których mowa w § 3 to zostaje on zalogowany w Koncie Klienta i może 
korzystać z dostępnych w nim Usług. 

4. Pięciokrotne błędne wprowadzenie danych, o których mowa w ust. 2, powoduje 
zablokowanie dostępu do Konta Klienta. 

5. Odblokowanie dostępu do Konta Klienta możliwe jest za pośrednictwem Biura Obsługi  
Klienta pod numerem telefonu: 500 629 501,  12/648 04 50, lub nr Infolinii  801 585 088 

§ 4 Zmiana i odzyskiwanie Hasła 

1.   Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany Hasła poprzez kontakt e-mail lub            
telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. 

2.   W przypadku, gdy Użytkownik zapomniał Hasło, może otrzymać na adres e-mail 
wskazany w Koncie Klienta nowe Hasło służące do powtórnego zalogowania i korzystania  z 
serwisu. 

§ 5 Korzystanie z Serwisu. Usługi 

1. Podgląd Serwisu jest dostępny dla podmiotów, z którymi została zawarta Umowa. 
2. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pomocą Konta i możliwe jest po spełnieniu 

poniższych warunków: 

        a)    posiadanie skutecznie zawartej i aktywnej umowy z WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 

        b)    zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu 

        c)    posiadanie aktywnego Loginu i Hasła nadanego przez serwis WEKTOR-ZYSKU.PL 

3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest: 

http://www.wektor-zysku.pl/
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a) połączenie z siecią Internet, 
b) przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 

3.6 lub wyższej. 

4. W przypadku niektórych stron dostępnych w Serwisie, celem zapewnienia właściwego 
korzystania z nich, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu 
bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies. 

5. Za pośrednictwem Serwisu dostępne są następujące Usługi: 

a) dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie oraz zdefiniowanych i zaakceptowanych 
przez Użytkownika progów wyjścia i progów powrotu  nałożonych na UFK 

b) informacje o notowaniach UFK  
c) kompleksowa obsługa brokerska wykonywana przez Właściciela Serwisu na 

podstawie Umowy – nadzór i reagowanie na występujące zgodne z założeniami  
Progów Wyjścia i Progów Powrotu UFK oraz stosowne wg nich konwersje.  

6. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 5 powyżej, wymaga od Użytkownika Serwisu 
zdefiniowania założeń jego planu inwestycyjnego poprzez ustalenie parametrów, 
których wystąpienie będzie skutkować automatycznym wygenerowaniem stosownych 
powiadomień, przekazywanych do Właściciela Serwisu, zgodnie z którym zostaną przez 
niego dokonane stosowne konwersje. Zdefiniowanie założeń odbywa się na podstawie 
wytycznych Klienta -  ankiety profilu inwestycyjnego oraz określenia Progów Wyjścia 
oraz Progów Powrotu UFK. 

 

 
7. W realizacji kompleksowej obsługi brokerskiej przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - 

użytkownik wyraża zgodę na dokonanie w jego imieniu określonych działań ( dokonanie 
stosownych konwersji i alokacji) będących skutkiem uprzednio przyjętych założeń 
zgodnie z parametrami określonymi jako wartości liczbowe Progów Wyjścia oraz Progów 
Powrotu. 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia Właścicielowi Serwisu przez Użytkownika 
następujących danych osobowych: adresu zamieszkania/korespondencyjnego, adresu 
e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. 

2. Wszelkie dane osobowe, podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji do Serwisu 
i podczas korzystania z niego są przetwarzane przez Właściciela Serwisu wyłącznie 
w celu świadczenia Usług oraz w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.). 

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel Serwisu. 
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do udostępnionych danych 

osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. 
5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo  skorzystania z konsultacji Brokerskiej. 

Konsultacja może się odbyć w formie  poczty elektronicznej e-mail lub kontaktu 
telefonicznego.  
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6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom wiadomości o 
charakterze informacyjnym lub reklamowym, dotyczącym tylko i wyłącznie działalności 
Właściciela Serwisu, z zastrzeżeniem uzyskania zgody użytkownika. 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w tym prawem 
autorskim, takie jak m.in.: znaki towarowe, logo, oryginalny sposób przedstawienia 
i działania poszczególnych funkcjonalności Serwisu. 

2. Uprawnienia do korzystania z treści dostępnych w Serwisie, w tym do ich kopiowania 
i rozpowszechniania, podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). 

3. Wykorzystanie oraz rozpowszechnianie prezentowanych w Serwisie informacji w celach 
komercyjnych (nie na użytek własny Użytkownika) jest zabronione. 

§ 8 Zastrzeżenia. Odpowiedzialność Usługodawcy 

1. Serwis wykorzystuje historyczną analizę danych, co nie daje gwarancji powtórzenia 
wyników w przyszłości. 

2. Serwis wykorzystuje dane pochodzące od podmiotów współpracujących z Właścicielem 
Serwisu oraz z powszechnie dostępnych źródeł. Według najlepszej wiedzy Właściciela 
Serwisu informacje te mogą być uznane za rzetelne. 

3. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyłącznie wyraz 
wiedzy i poglądów ich autorów, i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. 
W szczególności nie mogą być uważane za pochodzące od Właściciela Serwisu porady 
inwestycyjne. 

4. Materiały analityczne i komentarze rynkowe prezentowane w Serwisie mają jedynie 
charakter informacyjny. Ich celem jest wyłącznie dostarczenie Użytkownikowi wiedzy 
o zmianach na rynku kapitałowym, co może stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za efekty przyjętej 
przez Użytkownika strategii inwestycyjnej, w tym za ewentualne straty. 

5. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez 
Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

6. Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez 
Użytkowników z powodu braku dostępu do Serwisu lub przerw w dostępie, 
w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub 
awariami, w tym awariami łączy dostawców usług telekomunikacyjnych, awariami 
sprzętu lub oprogramowania Użytkowników. 

7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w transmisji 
danych i za szkody powstałe z tego tytułu. 

8. Z ważnych przyczyn Właściciel Serwisu jest uprawniony do zablokowania dostępu do 
Serwisu lub zawieszenia jego działania aż do ustania tych przyczyn. 

9. Informacje prezentowane w Serwisie nie są formą doradztwa inwestycyjnego 
w rozumieniu art. 69 ust. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 
29 lipca 2005 r. ("Ustawa"). Mają one jedynie charakter  analiz statystycznych inwestycji 
na rynku UFK (Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) i nie są przygotowywane w 
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oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo 
inwestycyjne art. 76 Ustawy. 

10. Wszelkie analizy i opinie dostępne w Serwisie nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 
42 Ustawy ani też w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), gdyż nie zawierają informacji 
sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do danych 
instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą doradztwa 
inwestycyjnego, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie 
rekomendacji. 

§ 9 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać mailowo na adres: 
info@wektor-zysku.pl lub pisemnie, na adres: WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. , ul. Bociana 
4A/57,  31-231 Kraków.  

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
3. W przypadku potrzeby pilnego kontaktu możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr: (+48 

12) 648 04 50 lub tel. kom.: 500 629 501. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest po zalogowaniu na stronie Serwisu 
www.wektor-zysku.pl, w zakładce "Regulamin". 

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian 
niniejszego Regulaminu. 

3. Informacja o zmianach będzie umieszczana na stronie internetowej Serwisu 
www.wektor-zysku.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w momencie jego 
publikacji. 

4. Korzystanie z Serwisu po dokonaniu zmian oznacza zaakceptowanie nowego Regulaminu 
przez Użytkownika. 

http://www.wektor-zysku.pl/

