REGULAMIN
PROMOCJI DLA NABYWCÓW CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH FIZ

§1. Postanowienia wstępne

1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w promocji dla
nabywców certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ.

2.

Organizatorem Promocji jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al.
Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428, NIP: 5252472215, REGON: 142261319, o
kapitale zakładowym w wysokości 1.201.470,57 PLN w całości opłaconym (dalej „Organizator”).

3.

Promocja dotyczy nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Michael / Ström Obligacji
Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Okres Promocji”).

5.

Liczba uczestników Promocji ograniczona jest do 50 (pięćdziesiąt).

6.

Promocja nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.

7.

Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba należąca do grupy docelowej certyfikatów
inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ zgodnie z właściwymi przepisami w tym
zakresie.

8.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ wiąże się z
ryzykiem utraty części lub całości środków;

9.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni nabywcy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström
Obligacji Korporacyjnych FIZ powinni zapoznać się z prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2021 w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści
związanych z decyzją o zainwestowaniu w certyfikaty.

10.

Prospekt został opublikowany na stronie internetowej https://michaelstrom.pl/oferta/michael-stromobligacji-korporacyjnych-fiz.

§2. Definicje
W Regulaminie poniższe terminy oznaczają co następuje:
Certyfikaty Inwestycyjne – certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca
Rachunek maklerski;
Fundusz – oznacza Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
Nagroda – telefon iPhone 13;
Organizator - posiada znaczenie nadane w §1 ust. 2 Regulaminu;
POK - Punkt Obsługi Klienta Organizatora, których lista zamieszczona jest na Stronie internetowej;
Promocja - posiada znaczenie nadane w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
Rachunek maklerski - rozumie się przez to rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek
pieniężny prowadzony przez Organizatora;
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;
Strona internetowa - strona internetowa Organizatora umieszczona pod adresem https://michaelstrom.pl;
Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która
skutecznie przystąpiła do Promocji;
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Ustawa o grach hazardowych - ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz.
847, z późn. zm.).
§3. Przystąpienie do Promocji i

1.

Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów. Wziąć udział w Promocji mogą wyłącznie osoby, które
przed przystąpieniem do Promocji nie były Klientami.

2.

W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora.

3.

Uczestnictwo w Promocji wymaga złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Promocji, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej „Deklaracja Przystąpienia”).

4.

Deklaracja Przystąpienia musi zostać złożona przed upływem Okresu Promocji. Organizator promocji
zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu w którym można przystąpić do promocji.

5.

Deklaracja Przystąpienie może zostać złożona w POK osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do
Rachunku maklerskiego.

6.

W ciągu 3 dni roboczych od złożenia Deklaracji Przystąpienia Organizator informuje o ewentualnym braku
spełnienia przesłanek przystąpienia do Promocji (brak skutecznego przystąpienia do Promocji).

§4. Warunki otrzymania nagrody i obciążenia opłatą manipulacyjną

1.

Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest:
a) zawarcie umowy Rachunku Maklerskiego,
b) nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych nowej emisji (w ofercie pierwotnej) za kwotę co najmniej
400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych),
c) zdeponowanie Certyfikatów Inwestycyjnych na Rachunku Maklerskim.

2.

W ciągu 14 dni od spełnieniu warunkach, o których mowa w ust. 1 Nagroda zostanie przesłana na wskazany
adres Uczestnika lub przekazana mu osobiście.

3.

Umorzenie na wniosek Uczestnika jakiegokolwiek Certyfikatu Inwestycyjnego, którego nabycie stanowiło
spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i c) w okresie 6 (sześć) miesięcy od dnia przydziału
związane będzie z obciążeniem Uczestnika przez Organizatora opłatą manipulacyjną w wysokości
odpowiadającej 10 zł za każdy certyfikat.

§ 5.Reklamacje

1.

Klient może złożyć reklamacje ustnie - telefonicznie lub osobiście do protokołu w POK, pisemnie –
osobiście w POK lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, w formie
elektronicznej – z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres kontakt@michaelstrom.pl lub
za pośrednictwem faksu na nr +48 22 128 59 89

2.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację oraz opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.

3.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania skarg przez Organizatora zamieszczone
zostały w Polityce postępowania ze skargami i reklamacjami umieszczoną na Stronie Internetowej: .
https://michaelstrom.pl/o-nas/informacje-o-domu-maklerskim

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem danych jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. (dalej: M/S), z siedzibą w
Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa.

Dane kontaktowe

Telefonicznie: +48 22 128 59 00,
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za pomocą poczty elektronicznej: dane.osobowe@michaelstrom.pl oraz
listownie na adres podany powyżej.
Cele przetwarzania
oraz
podstawa
prawna
przetwarzania

W celu przeprowadzenia Promocji w Okresie Promocji i po jego upływie, a także na potrzeby
ewentualnych reklamacji.

Okres
przechowywania
danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania dokumentów wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów dotyczących składanych zleceń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców.

Przekazywanie
danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego
się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja
o
wymogu
podania
danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów Promocji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.

Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej a także w POK.

2.

Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin nie był
zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI
DLA NABYWCÓW CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH FIZ
I.

Dane osoby przystępującej

A. imię i nazwisko/firma
B. nr PESEL / KRS
II.

Dane pełnomocnika

A. Imię i nazwisko
B. PESEL

Data

Podpis Klienta/pełnomocnika

Podpis i pieczątka pracownika /
agenta Domu Maklerskiego
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