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Informacja prasowa

Nowy Agent Transferowy dla funduszy Arka
Bank Zachodni WBK SA uruchomił własnego Agenta Transferowego do obsługi
funduszy Arka. Dotychczasowy podmiot obsługujący fundusze zarządzane przez BZ WBK
AIB TFI SA został zastąpiony przez Biuro Usług Transferowych BZ WBK SA. Celem tej
zmiany jest optymalizacja kosztów – do 10 mln zł, które były poza grupą BZ WBK SA,
pozostanie w spółce.
Agent transferowy to jednostka, która świadczy usługi związane z obsługą funduszy
inwestycyjnych otwartych, m.in. prowadzi rejestry uczestników, zapisuje transakcje na tych
rejestrach i zapewnia dostęp do posiadanych rejestrów przez telefon i Internet. Oprócz
standardowych zadań nowy agent transferowy umoŜliwił rozszerzenie funkcjonalności platformy
internetowej Arka Online i wprowadził jeszcze wyŜsze standardy bezpieczeństwa (m.in.
maskowane hasło szyfrowane algorytmem).
Zmiany są widoczne jedynie dla uczestników, którzy korzystają ze zdalnych kanałów telefonicznego i internetowego i dotyczą:
- numerów telefonów linii transakcyjnej oraz infolinii dla połączeń z telefonów
komórkowych i z zagranicy,
- numeru PIN,
- sposobu weryfikacji numeru PIN przez telefon,
- hasła umoŜliwiającego składanie dyspozycji przez Internet, za pomocą usługi Arka
Online,
- funkcjonalności i wyglądu serwisu Arka Online,
- zasad wysyłki świadectw uczestnictwa potwierdzających rozliczenie zleceń złoŜonych
przez Arka Online.
Biuro Usług Transferowych BZ WBK SA jest dziewiątym tego typu podmiotem na rynku i
jednym z największych pod względem obsługiwanych aktywów. Na koniec lutego br. w otwartych
funduszach Arka znajdowało się łącznie 10 390 mln zł. Bank Zachodni WBK SA nie wyklucza w
przyszłości otwarcia Biura Usług Transferowych BZ WBK SA na współpracę z innymi
towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
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