
 
 

Umowa na korzystanie z systemu informacyjno-transakcyjnego Skarbiec24 
 
 

Umowa o korzystani e z system u informacyj n o- tran sak cyj n eg o Skarbi ec24 

zwana dalej „Umową” 

 
 

zawarta pomiędzy 
 

SKARBIEC Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
L. Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000060640, kapitał zakładowy wynosi 
4.050. 5 05, 00 złotych i wpłacony jest w całości, NIP 521-26-05-383 

 
zwan ymi dalej łączni e „Spół ką”, 

a 

„Klientem” 
 

o treści następującej 
 
 
 

§ 1 
 

1.  Umowa reguluje zasady korzystania przez Klienta z systemu informacyjno- 
transakcyjnego Skarbiec24, zwanego dalej „Systemem”. 

 
2.  Zasady korzystania przez Klienta z Systemu, zasady zawierania i rozwiązywania 
Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy oraz inne kwestie dotyczące 
funkcjonowania Systemu określa Regulamin korzystania z systemu informacyjno- 
transakcyjnego Skarbiec24, zwany dalej „Regulaminem”, który stanowi integralną 
część Umowy. 

 
3.  Regulamin udostępniany jest przy zawarciu Umowy oraz na stronie internetowej 
www.skarbiec24.pl. 

 
4.  Umowa obejmuje wszystkie Fundusze, w których Klient jest uczestnikiem lub 
stanie się uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną 
udostępnione w Systemie. Fundusze zostaną wskazane na stronie internetowej 
www.skarbiec24.pl. 

 
5.  Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im  
w Regulaminie. 

 
 
 

§ 2 
 

1.  Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Umowy i 
Regulaminu oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej 
na stronie https://www.skarbiec24.pl oraz https://www.skarbiec.pl/rodo. 

 
2.  Zawierając Umowę, Klient upoważnia Spółkę do pośredniczenia w przekazywaniu 
Fundu szo m, złożon ych przeze Klienta Zleceń na zasad a ch określ o n yc h w Regul ami ni e. 

 
3.  W wyniku zawarcia Umowy, Klientowi zostaje nadany Login. 

 
4.  Klient zobowiązuje się korzystać z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
5.  Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

 
6.  Stron y mogą rozwi ąza ć Umowę w każd y m czasi e na zasad ac h określo n y ch w 
Regulaminie. 

 
7.  Odpowi e d zi aln o ś ć Spółki za skutki korzystan i a z System u przez Klienta został a 
opisana w Regulaminie. 

 
8.  Wszelka korespondencja Spółki do Klienta będzie przesyłana przez Spółkę: 

 
1)  na adres korespondencyjny Klienta wskazany w formularzu rejestracji w 
Systemie, albo 

 
2)  w formie elektronicznej na adres email Klienta wskazany w formularzu 
rejestracji w Systemie za zgodą Klienta udzieloną w Systemie. 

 
 
 

§ 3 
 

1.  Aktywacj a usługi świad czo n ej przez Spółkę w zakresi e przyj m o wa ni a Zleceń za 
pośrednictwem Systemu następuje na zasadach określonych w Regulaminie. 

 
2.  W sprawac h nieureg ul o wan y ch w Umowi e stosuj e się Regul ami n oraz przepi sy 
obowiązującego prawa. 

 
3.  W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu zastosowanie mają 
postanowienia statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu lub odpowiednich 
przepisów obowiązującego prawa. 

 
4.  Umowa wchodzi w życie w dniu akceptacji warunków Umowy w 
Systemie. 
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