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Zmiana systemu agencji transferowe: 
Często zadawane pytaniaj:  
 

  
Zmiana systemu agencji transferowej 

 

1. Co się zmienia? 

W celu zwiększenia spójności i skuteczności 
usług świadczonych Państwu przez naszego 
obecnego rejestratora i agenta transferowego 
HSBC podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w 
systemie podstawowej agencji transferowej w 
odniesieniu do funduszy Schroder mających 
siedziby w Luksemburgu i na Kajmanach.  

Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na 
sposób zarządzania Funduszem ani na strukturę 
własności jednostek/udziałów w funduszach.  

2. Kiedy zmiana wejdzie w życie? 

Zmiana wejdzie w życie w poniedziałek 13 
Marszec 2023 r. („Data wejścia w życie”). 

3. Czy transakcje zostaną 
wstrzymane/zawieszone?  

Nie. Zmiany w systemie będą wprowadzane w 
ciągu weekendu, aby uniknąć konieczności 
wstrzymania/zawieszania transakcji. 

4. W jaki sposób zmiana systemu agencji 
transferowej wpłynie na inwestorów? 

Data wejścia w życie oznacza następujące 
zmiany dla inwestorów: 

a. Dotychczasowe numery rachunków 
inwestorów ulegną zmianie – otrzymali 
Państwo nowe numery w formacie 
alfanumerycznym: ABCDE1234567. Nowe 
numery rachunków zastąpią 
dotychczasowe numery i należy ich używać 
począwszy od Daty wejścia w życie 

b. Ponadto agenci otrzymali nowe kody 
agenta, które zastąpią dotychczasowe 
kody. Nowe kody agenta należy stosować 
od Daty wejścia w życie wraz z 
udostępnionym klientom nowym numerom 
rachunków inwestorów. 

c. Udostępniona zostanie nowa platforma 
internetowa (Investor Insight), a rejestracja 
na tym portalu rozpocznie się 20 Marszec. 
Należy kliknąć łącze  

https://investorinsight.gbm.hsbc.com, 
aby uzyskać dostęp do strony logowania 
tego portalu. Podstawowe informacje o 
portalu / podręcznik użytkownika można 
uzyskać, klikając ikonę „Support” (Pomoc) u 
dołu strony. 

Investor Insight zapewnia Państwu dostęp 
do:  

– wycen w obrębie globalnych portfeli 
funduszy  

– wglądu w historię transakcji  

– informacji o funduszach, historii cen i 
historii dystrybucji  

– wyciągów, bonów dystrybucyjnych i not 
kontraktowych  

Nastąpi kilka zmian w układzie/formacie 
raportów/wyników, które Państwu 
przesyłamy. W nowych 
wynikach/raportach będą jednak 
zachowane wszystkie istotne 
informacje, podobnie jak dotychczas 

d. Jeśli obecnie otrzymują Państwo wyciągi w 
formie papierowej, po dacie wejścia w życie 
będą one nadal wysyłane pocztą co 
miesiąc.  

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać 
wyciągów w takiej formie, prosimy o 
kontakt z firmą HSBC, korzystając z danych 
kontaktowych podanych w niniejszym 
piśmie. Zachęcamy również do 
zarejestrowania się w nowym portalu 
internetowym HSBC Investor Insight – tam 
również można uzyskać wgląd do swoich 
wyciągów.  

 

https://investorinsight.gbm.hsbc.com/
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e. W przypadku przesyłania transakcji do 
HSBC za pomocą bezpośredniego 
połączenia SWIFT należy zmienić kod BIC 
(kod identyfikacji banku) / DN (nazwa 
wyróżniająca) w sposób opisany poniżej: 
Nowy BIC MIDLGB22GTA 
Nowy DN: 
cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift 

W przypadku przesyłania transakcji do 
HSBC za pośrednictwem dostawcy STP (np. 
Calastone, EuroClear, Clearstream) należy 
skorzystać z tego samego kodu BIC/DN, 
którego używano dotychczas przy 
wysyłaniu zleceń transakcji. 

W obu powyższych przypadkach należy 
upewnić się, że podczas przesyłania 
transakcji do HSBC lub innego dostawcy STP 
podano nowy numer agenta i/lub numer 
rachunku inwestora (Państwa nowe dane 
przesłaliśmy wraz z tą wiadomością). 

5. Czy w związku z tą zmianą wprowadzone 
zostaną jakiekolwiek zmiany w danych 
kontaktowych agenta transferowego? 

Poniższe numery telefonu i faksu są takie same, 
jak numery aktualnie używane do kontaktu z 
firmą HSBC. 

Numer telefonu: +352 40 46 46 500 
Numer faksu: +352 26 37 89 77 

Adres e-mail HSBC zmieni się jednak po Dacie 
wejścia w życie (13 Marszec 2023 r.), zgodnie z 
informacją poniżej: 

E-mail: simeutransferagency@lu.hsbc.com 

Ze skutkiem od dnia 1 listopada 2022 r. HSBC 
przeniosło swoją siedzibę pod następujący 
adres: 

HSBC Continental Europe, Luxembourg 
18, Boulevard de Kockelscheuer 
L – 1821 Luxembourg 
Wielkie Księstwo Luksemburga 

Informujemy, że skrytka pocztowa pozostaje 
bez zmian (B.P. 413) 

6. Dlaczego Schroders wprowadza tę zmianę? 

Zmiana ta opiera się na globalnym 
strategicznym partnerstwie z HSBC, zwiększając 
spójność i efektywność świadczonych usług oraz 
podnosząc poziom obsługi dla naszych 
inwestorów. 

7. Czy koszty wprowadzenia tej zmiany zostaną 
poniesione przez inwestorów? 

Fundusze ani inwestorzy nie zostaną obciążeni 
kosztami, w tym kosztami powiadomień od 
organów regulacyjnych oraz powiadomień 
kierowanych do inwestorów w sprawie zmiany. 

8. Czy o zmianach muszę poinformować 
administratora, doradcę, powiernika lub 
osobę trzecią, w przypadku gdy mogą 
dokonywać transakcji i rozliczać się w moim 
imieniu? 

Firma Schroders dołożyła wszelkich starań, aby z 
wyprzedzeniem powiadomić doradców i 
powierników o zmianach. Jeżeli jednak w 
zarządzaniu środkami finansowymi uczestniczą 
inni administratorzy lub osoby trzecie i 
kontaktują się w tym celu z agentem 
transferowym, zdecydowanie zalecamy, aby 
przed Datą wejścia w życie (13 Marszec 2023 r.) 
udostępnić odpowiednim osobom wszelkie 
niezbędne informacje, tak aby zapewnić ich 
gotowość operacyjną. 

9. Czy zmiana wpłynie na dostawców STP? 

Tak. Dostawcy STP zostali poinformowani i 
przygotowani do wprowadzenia tej zmiany w 
systemie. Jeśli przesyłają Państwo zlecenia za 
pomocą usługi STP, we wszystkich przyszłych 
zleceniach konieczne będzie podane nowego 
numeru rachunku, numeru BIC i oznaczenia DN. 

10. Czy inwestorzy będą mogli korzystać z STP 13 
Marszec 2023 r., czyli w pierwszym dniu 
transakcji w nowym systemie? 

Tak. Proszę zapoznać się z pytaniem 4 na temat 
wymagań dotyczących przesyłania transakcji za 
pośrednictwem STP. 

11. Czy po 13 Marszec 2023 r. będzie możliwe 
korzystanie z dotychczasowego numeru 
rachunku i/lub kodu agencji? 

Po zmianie systemu agencji transferowej w dniu 
13 Marszec 2023 r. firma HSBC nie będzie mogła 
przyjmować żadnych zleceń transakcji pod 
starymi numerami (nowe numery rachunków i 
agentów zostały podane w wysłanym do 
Państwa powiadomieniu). Jeśli jednak w trakcie 
rozmowy telefonicznej konieczne będzie 
zidentyfikowanie rachunku przy użyciu starego 
numeru, nadal będzie to możliwe. Należy 
pamiętać, że w przypadku używania 
nieaktualnych danych transakcje STP będą 
odrzucane. 

12. W jaki sposób należy składać zlecenia od dnia 
13 Marszec 2023 r.?  
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Metoda składania zleceń pozostanie taka sama, 
przy czym w przypadku wysyłania ich faksem 
należy nadal używać tego samego numeru (jak 
podano powyżej). Wszystkie kanały STP 
pozostają bez zmian. 

Jakie są procedury awaryjne na wypadek braku 
możliwości złożenia zamówienia w dniu 13 
Marszec 2023 r.? 

Wszystkie systemy obsługi transakcji (STP, FAX i 
Post) będą 13 Marszec 2023 r. gotowe do 
użytku. W przypadku jakichkolwiek problemów z 
transakcjami przy użyciu tych systemów 
zalecamy w poniedziałek 13 Marszec 2023 r. 
kontakt z HSBC – dane kontaktowe podano 
powyżej. W przypadku jakichkolwiek problemów 
lub zmian w migracji prześlemy klientom 
wiadomość z aktualnymi informacjami o 
wszelkich działaniach, które mogą być 
wymagane do zapewnienia pełnej dostępności 
usługi. 

13. Czy zmianie ulegną obecne zasady 
rozliczania? 

Nie ma w tym zakresie zmian – zasady 
rozliczania pozostają takie jak dotychczas. 

14. Czy w wyniku tej zmiany dane osobowe 
pozostaną bezpieczne? 

Tak. Nasze zobowiązania w zakresie 
bezpiecznego przetwarzania danych klientów i 
przestrzegania przepisów o ochronie danych 
pozostają bez zmian. 

15. Czy zmiany będą miały wpływ na prawa 
inwestorów wynikające z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO)? 

Nie. Nasze zobowiązania, podobnie jak prawa 
inwestorów, pozostają bez zmian. 
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