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Regulamin
„PLUS MINUS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin „PLUS MINUS” (dalej jako „Regulamin”) opisuje 

zasady funkcjonowania i korzystania z newslettera „PLUS MINUS” (dalej 
jako „Newsletter”) przez wyselekcjonowanych przez Vienna Life Towa-
rzystwo na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group użytkowników 
(dalej jako „Użytkownik”).

UŻYTKOWNIK
2. Z zastrzeżeniem ograniczeń podmiotowych, o których mowa w treści 

ust. 1 powyżej, Użytkownikiem Newslettera może być wyłącznie osoba 
fizyczna lub podmiot, które (i) posiadają aktywną (zawartą i nieroz-
wiązaną) umowę ubezpieczenia z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group bądź pozostaje pośrednikiem ubezpieczeniowym Vienna 
Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz (ii) udzieliły wszelkich 
prawem wymaganych zgód i zezwoleń umożliwiających otrzymywanie 
i korzystanie z Newslettera. 

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do 
osób  korzystających z Newslettera, nie będących konsumentami.

VIENNA LIFE
4. Newsletter jest stworzony i udostępniany Użytkownikom przez Vienna 

Life Towarzystwo na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 
z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-667 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000056463, NIP: 951-19-33-418, 
REGON: 016003836, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 
w wysokości 82.000.000,00 PLN (dalej jako „Vienna Life”).

ZAWARTOŚĆ NEWSLETTERA
5. Newsletter oraz cała jego zawartość, w tym m.in. elementy graficzne, 

treści (bez względu na format jej utrwalenia lub udostępnienia) stanowią 
przedmiot autorskich praw majątkowych Vienna Life, bądź publikowane 
są przez Vienna Life na podstawie stosownych praw zależnych, w związku 
z czym podlegają ochronie prawnej. 

6. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z zawartości Newslettera 
w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią oraz korzystanie 
z udostępnionych funkcjonalności (w dozwolonym przez Vienna Life 
zakresie).

7. Korzystanie z Newslettera oraz z jego wszelkich funkcjonalności i treści 
odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

WYMAGANIA TECHNICZNE
8. Newsletter jest rozpowszechniany i dystrybuowany Użytkownikom 

włącznie przez Vienna Life za pośrednictwem (i) korespondencji e-mail 
skierowanej do Użytkowników, (ii) aplikacji Vienna Life OnLine (dalej 
jako „VOL”), (iii) funkcjonalności portalu www.viem.pl (dot. pośredników 
ubezpieczeniowych Vienna Life).

9. Aby korzystać z wszelkich funkcjonalności Newslettera Użytkownik 
powinien dysponować oprogramowaniem oraz urządzeniem posiada-
jącym dostęp do sieci Internet.

10. Vienna Life bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników zastrzega 
sobie prawo do: (i) modyfikacji oprogramowania Vienna Life przeznaczo-
nego do udostępnienia Użytkownikom Newslettera, lub do (ii) zmiany 
szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do 
korzystania z Newslettera. 

KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
11. Korzystanie z Newslettera przez Użytkownika jest równoznaczne 

z akceptacją Regulaminu. 

12. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów trans-
misji danych jakie ponosi Użytkownik na warunkach określonych przez 
swojego dostawcę usług teleinformatycznych.

13. Newsletter może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub rekla-
mowe Vienna Life  oraz podmiotów współpracujących z Vienna Life.

14. Newslettery przesyłane są z częstotliwością wskazaną przez Vienna Life.

TREŚĆ NEWSLETTERA
15. Celem Newslettera jest udostępnianie Użytkownikom materiału anali-

tycznego o charakterze edukacyjnym (dalej jako „Materiał”).

16. Materiał zawiera (i) część opisową z komentarzem analitycznym doty-
czącym zachowania się rynków finansowych oraz podsumowaniem 
oczekiwań odnośnie zachowania rynków w przyszłości oraz (ii) wybrane 
przykładowe portfele inwestycyjne (dalej łącznie lub osobno jako 
„Portfele”) o różnej oczekiwanej zmienności oraz profilu ryzyka. 

17. Materiał jest przygotowywany i wydawany pod nadzorem doradcy 
inwestycyjnego Vienne Life jednakże nie stanowi rekomendacji inwe-
stycyjnej w rozumieniu przepisów powszechnych. Tym samym  wszelkie 
decyzje inwestycyjne Użytkownik podejmuje dobrowolne i na własne 
ryzyko, a Vienna Life nie monitoruje działań Użytkowników związanych 
z ewentualnym wykorzystaniem Materiału.

18. Prezentowane w Materiale Portfele skonstruowane będą w oparciu o: 
(i) Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (dalej jako „UFK”) dostępne 
w ofercie Vienna Life; (ii) strategię absolutnej stopy zwrotu, (iii) analizę 
wydarzeń historycznych oraz oczekiwanych przyszłych wydarzeń wpły-
wających na gospodarkę, poszczególne segmenty rynku kapitałowego 
oraz wyceny instrumentów finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych, 
przy uwzględnieniu zakładanego celu Portfeli (tj. osiąganie dodatniej 
stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka) oraz różnych 
profili ryzyka Portfeli.  Stosunek udziału agresywnych klas aktywów 
do bezpiecznych w Portfelach jest zmienny i zależy od oczekiwanej 
koniunktury na rynkach finansowych.

19. O ile Vienna Life nie zastrzeże inaczej, wówczas na potrzeby publikacji 
wyników Portfeli, historyczne stopy zwrotu Portfeli obliczane są dla 
maksymalnego urealnienia osiąganych wyników począwszy: (i) od pierw-
szego dnia roboczego po publikacji Materiału w VOL (za okres do dnia 
30 marca 2016 roku), oraz (ii) od trzeciego dnia roboczego po publikacji 
Materiału w VOL (za okres od dnia 31 marca 2016 roku)

20. Publikowane w ramach Materiału Portfele mają charakter poglądowy (tj. 
Użytkownik może je w dowolnym czasie i dowolnym zakresie zmieniać. 
Zarówno odwzorowywanie struktury Portfeli w ramach zawartej Umowy, 
jak i  modyfikacja następuje na własne ryzyko i własną odpowiedzialność 
Użytkownika), a korzystanie z proponowanych Portfeli nie gwarantuje 
klientowi osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu ani celu inwestycyjnego.

21. Wyniki inwestycyjne Portfeli nie zawierają opłat pobieranych przez 
Vienna Life.

DANE OSOBOWE
22. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Vienna Life 

wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez Użyt-
kowników z Newslettera.

23. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Vienna Life. 
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne (jednak umożliwia 
korzystania z Newslettera), a Użytkownikom przysługuje w każdym czasie 
uprawnienie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

24. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Vienna Life danych osobowych 
Użytkownika, udzielonej w celu i zakresie korzystania przez Użytkownika 
z funkcjonalności Newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z otrzy-
mywania Newslettera. 

DANE STATYSTYCZNE
25. Vienna Life może przetwarzać również dane statystyczne związane 

z korzystaniem z Newslettera (w tym m.in. dane o  częstotliwość 
odwiedzania Newslettera, otwieralność maili, odpowiedź na zadania 
w Newsletterze, ogólną liczbę użytkowników Newslettera).

PLIKI COOKIES
26. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Vienna Life stosuje pliki 

cookies, które przetwarzane są na zasadach zakreślonych treścią Polityki 
cookies, dostępnej na http://www.viennalife.pl.
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REZYGNACJA
27. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania 

Newslettera.

28. Vienna Life jest uprawniona do rezygnacji ze świadczenia usług okre-
ślonych w Regulaminie.

OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI NEWSLETTERA
29. Vienna Life jest uprawniona do ograniczenia dostępności w korzystaniu 

z Newslettera, jeżeli jest to spowodowane: (i) okolicznościami technicz-
nymi (naprawa, rozbudowa, modyfikacja lub konserwacja sprzętu albo 
oprogramowania), lub (ii) przyczynami niezależnymi od Vienna Life (siła 
wyższa, zmiany regulacji prawnych, itp).

30. Vienna Life może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług określonych 
w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa 
oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających 
z przepisów obowiązującego prawa.

31. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub 
postanowień Regulaminu, bądź  podawania przez Użytkownika danych/
informacji nieprawdziwych lub fałszywych Vienna Life jest uprawniona 
do: zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług określonych 
w Regulaminie.  

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI VIENNA LIFE
32. O ile nie zastrzeżono inaczej, Vienna Life w najdalej przez prawo dozwo-

lonym zakresie nie ponosi odpowiedzialności: (i) z tytułu utraconych 

korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku 
korzystaniem z Newslettera, (ii) za utratę danych spowodowaną awarią 
sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Vienna 
Life, (iii) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych 
w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane działaniem siły wyższej lub 
podmiotów niezależnych od Vienna Life, (iv) za szkody spowodowane 
działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, (v) za szkody wynikające 
z podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych.

JURYSDYKCJA 
33. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających 

z Regulaminu oraz korzystania przez Użytkownika z Newslettera jest 
materialne i procesowe prawo polskie. 

34. Wszelkie spory związane z Newsletterem lub Regulaminem będą roz-
strzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

REKLAMACJE 
35. Użytkownik może kierować reklamacje na zasadach i w trybie określonym 

na stronie internetowej Vienna Life. 

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU 
36. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

37. Vienna Life zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, o czym poin-
formuje Użytkownika drogą mailową na wskazany przez użytkownika 
adres mailowy. 


