Instrukcja dostępu do serwisu STI24
DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI:
W celu zawarcia Umowy należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny
udostępniony na stronie sti24.superfund.pl po kliknięciu przycisku "Zarejestruj
się".

Rejestracja dokonywana jest poprzez uzupełnienie wymaganych pól w ww.
formularzu rejestracyjnym zgodnie ze wskazówkami, w szczególności w zakresie
danych identyfikacyjnych Klienta (imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer
telefonu komórkowego), ustalenia Loginu oraz hasła do Serwisu, a także
akceptację oświadczeń, zgodnie ze wskazówkami podanymi w trakcie rejestracji,
zakończonej wyborem przycisku „Dalej”;
Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem jednorazowym,
który należy wpisać w pole „Wprowadź kod SMS”;
W celu pierwszego zalogowania się należy wprowadzić Login oraz utworzone
przez siebie Hasło we wskazanych polach.
Po pierwszym zalogowaniu do Serwisu jego funkcjonalność jest ograniczona do
możliwości złożenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa wybranego
Funduszu.
Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Użytkownik uzyska po wpisaniu
nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestnika w Funduszu, w tym po
wykonaniu przelewu i weryfikacji przez Agenta Transferowego zgodności
danych wskazanych podczas rejestracji z danymi zawartymi w przelewie. W
przypadku rozbieżności danych podanych na formularzu rejestracyjnym z danymi
z przelewu, Umowa nie zostanie zawarta. W tym przypadku środki pieniężne
przelane na konto Funduszu zostaną Klientowi zwrócone na rachunek podany w
Umowie
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DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI I JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI NIE POSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:
W celu zawarcia Umowy należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny
udostępniony na stronie sti24.superfund.pl po kliknięciu przycisku "Rejestracja
użytkownika instytucjonalnego".

Rejestracja dokonywana jest poprzez uzupełnienie wymaganych pól w ww.
formularzu rejestracyjnym zgodnie ze wskazówkami, w szczególności w zakresie
danych identyfikacyjnych Klienta (dane firmy, adres stały, adres
korespondencyjny, dane osobowe reprezentantów, adres e-mail, numer
rachunku bankowego Użytkownika do odkupień i numer telefonu komórkowego
Reprezentanta, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS), ustalenia
Loginu oraz hasła do Serwisu, a także akceptację oświadczeń, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w Serwisie w trakcie rejestracji, zakończonej wyborem
przycisku „Dalej”.
Przy wprowadzaniu numeru komórkowego Reprezentanta należy go potwierdzić
klikając przycisk „Potwierdź” - na wskazany numer telefonu zostanie wysłany
SMS z kodem jednorazowym, który należy wpisać w pole „Wprowadź kod SMS”.
Dwa egzemplarze Umowy w formie papierowej wysyłane są do Państwa za
pośrednictwem poczty polskiej. Oba egzemplarze Umowy muszą być podpisane
w obecności przedstawiciela TFI lub innego autoryzowanego przez TFI
Dystrybutora, których lista znajduje się na stronie www.superfund.pl. Jeden
egzemplarz podpisanej Umowy otrzymują Państwo, a drugi przekazywany jest w
oryginale do Agenta Transferowego wraz z kompletem wymaganych
dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Agent
Transferowy zweryfikuje kompletność i prawidłowość Umowy.
Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości Umowy aktywuje się dostęp do
Serwisu. W tym celu na adres e-mail Reprezentanta zostanie wysłany Link
aktywacyjny, za pomocą którego Klient zostanie przekierowany na stronę, na
której proszony będzie o zdefiniowanie Loginu i Hasła.
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W przypadku rozbieżności danych podanych na formularzu rejestracyjnym z
danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w Załączniku nr 1 do
Regulaminu, Umowa nie zostanie zawarta, o czym Klient zostanie powiadomiony
za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w
formularzu.
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