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Zasady ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi informacyjnej Newsletter (dalej: „usługa Newsletter”)
§2
Za każdym razem, gdy w Regulaminie jest mowa o
1. Vestor DM- rozumie się przez to Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi informacyjnej Newsletter przekazywany przez
Vestor Dom Maklerski S.A.,
3. Newsletter – Fundusz pod Lupą, tj. biuletyn o charakterze informacyjno-edukacyjnym przekazywana
przez Vestor DM w formie elektronicznej,
4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która zapisała się do korzystania z usługi Newsletteru ,
5. Adres e-mail - podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, na który
Vestor DM będzie wysyłał Użytkownikowi Newsletter.
Rodzaj i zakres świadczenia usługi newsletter
§3
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Vestor DM na wskazany przez Użytkownika Adres email, wiadomości mailowych zawierających informację o fakcie wydania przez Vestor DM nowego
Newsletteru.
2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie adresu e-mail.
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Warunki świadczenia usługi Newsletter
§4
Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.
Z usługi Newsletter może korzystać każdy Użytkownik, który zapisze się do listy mailingowej za
pośrednictwem strony internetowej www.vestor.pl.
W celu otrzymywania usługi Newsletter niezbędne jest:
1) Podanie Adresu e-mail;
2) Zaakceptowanie Regulaminu;
3) Zaakceptowanie zgody na otrzymywanie Newsletteru zamieszczonej na stronie www.vestor.pl
4) Potwierdzenie chęci przystąpienia do usługi Newsletteru poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”;
5) Aktywacja Usługi Newsletteru przez potwierdzenie linku aktywacyjnego otrzymanego na wskazany
Adres e-mail.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z
zastrzeżeniem wymaganego adresu e-mail, o którym mowa w ust. 3a

§5
Usługa Newsletter zostaje aktywowana na czas nieokreślony. Vestor DM zastrzega sobie prawo zakończenia
świadczenia usługi Newsletteru w przypadku zaistnienia przyczyn za której Vestor DM nie ponosi
odpowiedzialności, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na podany Adres e-mail.
§6
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi Newsletter w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link rezygnacji,
umieszczony na dole każdego Newsletteru.
§7
Informacje zamieszczone w Newsletterze nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, ani
rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje i dane
znajdujące się w Newsletterze udostępniane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich
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traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Dane te nie mogą być
traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa.
§8
1. Wszelkie dane, analizy, materiały lub ich opracowania oraz poglądy i komentarze znajdujące się w
Newsletterze nie mogą być traktowane jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych
lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji. Vestor DM nie
odpowiada za skutki decyzji podjętych na podstawie treści przekazywanych w usłudze Newsletter.
2. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub
produktu, w tym także z jej zasadami, ryzykiem a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi
korzystania z danej usługi/produktu.
3. Wszelkie dane analizy, materiały lub ich opracowania oraz poglądy i komentarze znajdujące się w
Newsletterze nie są przygotowywane w oparciu o analizę sytuacji finansowej konkretnego
Użytkownika.
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Postanowienia końcowe
§9
Vestor DM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz funkcjonalności usługi Newsletteru, gdyby
taka konieczność została spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa mających
zastosowanie dla prawidłowego funkcjonowania Newsletteru
O zmianach Regulaminu lub funkcjonalności usługi Użytkownik zostanie powiadomiony na podany
Adres e-mail.
Zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usługi Newsletter Użytkownik może składać w Vestor DM na
zasadach określonych w Informacji o zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Vestor
Domu Maklerskim S.A., dostępnej na stronie internetowej www.vestor.pl
W przypadku niewyrażenia zgody na zmienione warunki Regulaminu lub funkcjonalności usługi
Newsletter, Użytkownik może zrezygnować z dalszej subskrypcji.
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