UMOWA O ŚWIADCZENIE
NA RZECZ UCZESTNIKA FUNDUSZU zwana dalej „Umową”

Zawarta w Warszawie, pomiędzy:
Novo Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z
siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142,
00-061 Warszawa wpisanym do rejestru funduszy
inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy
w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny
i Rejestrowy, pod numerem RFI 294, NIP
1080003075, REGON 140975664 (zwanym dalej
„Novo FIO” lub „Funduszem”), z wydzielonymi
subfunduszami:
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy,
Novo Papierów Dłużnych,
Novo Obligacji Przedsiębiorstw,
Novo Stabilnego Wzrostu,
Novo Aktywnej Alokacji,
Novo Zrównoważonego Wzrostu,
Novo Akcji,
Novo Małych i Średnich Spółek,
zarządzanym i reprezentowanym przez OPERA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000228007, o kapitale
zakładowym w wysokości 1.981.200 PLN opłaconym
w całości, NIP 1070001531, REGON 015883315,
zwane dalej „Towarzystwem”, w imieniu którego
działają:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
a
…………………………………………………………….
zamieszkałą/ym:…………………………………………
…………………………………………………………….
legitymującą/ym się dowodem osobistym
Seria i numer:……………………………………………
PESEL……………………………………………………
zwana/y dalej „Uczestnikiem Funduszu”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub osobno
„Stroną”, o następującej treści:

§1
1. Umowa, zawarta zgodnie z postanowieniami art. 11
statutu Novo FIO, określa warunki i zasady realizacji
przez Towarzystwo, działające w imieniu Funduszu,
świadczenia na rzecz Uczestnika Funduszu (zwanego dalej „Świadczeniem”).
2. Umowa obejmuje następujące subrejestry:
…………………………………………………………..
§2
1. Uczestnik Funduszu będzie uprawniony do otrzymania Świadczenia, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa zapisane na subrejestrach wymienionych w § 1
ust. 2, była większa niż 100 (słownie: sto) złotych.
2. Na potrzeby niniejszej Umowy:
1) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy,
2) średnia wartość aktywów netto danego Subfunduszu
Novo FIO w danym okresie rozliczeniowym przypadająca na posiadane przez Uczestnika Funduszu
jednostki uczestnictwa, o której mowa w ust. 1, naliczana jest jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto tego Subfunduszu przypadających na
posiadane przez Uczestnika Funduszu jednostki
uczestnictwa w tym subfunduszu w każdym dniu kalendarzowym danego okresu rozliczeniowego.
3. W związku z uprawnieniem Uczestnika Funduszu, o
którym mowa w ust. 1, Towarzystwo zobowiązuje się
do realizacji w imieniu Funduszu Świadczenia na
rzecz Uczestnika Funduszu.
4. Wysokość Świadczenia ustalana jest jako, wskazana
w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, określona
procentowo część wynagrodzenia za zarządzanie
danym Subfunduszem Novo FIO należnego
Towarzystwu zgodnie
z przepisami statutu
Funduszu. Kwota świadczenia w danym okresie
rozliczeniowym naliczana jest każdego dnia od
wartości aktywów netto danego Subfunduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa tego
Subfunduszu
posiadane
przez
Uczestnika
Funduszu. Sposób wyliczenia kwoty świadczenia za
dany okres rozliczeniowy opisuje wzór poniżej:
WANJUi ×LJUi×WZ ×WŚ
KŚ = ∑
i=1 liczba _dni _ w_roku _kalendarzowym
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gdzie,
KŚ – kwota świadczenia n – kolejne dni w okresie
rozliczeniowym,
WANJUi – wartość aktywów netto danego subfunduszu
w danym dniu okresu rozliczeniowego przypadająca na
jednostkę uczestnictwa,
LJUi – liczba jednostek uczestnictwa danego
Subfunduszu zapisanych na subrejestrach należących
do Uczestnika Funduszu w danym dniu okresu
rozliczeniowego,
WZ – wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie
Subfunduszem,
WŚ – wysokość Świadczenia wskazana w Załączniku nr
1 do niniejszej Umowy.
5. Towarzystwo ma prawo jednostronnie zmienić wysokość
wynagrodzenia pobieranego za zarządzanie danym
Subfunduszem Novo FIO. Świadczenie dla Uczestnika
Funduszu jest wypłacane w procentowej wysokości
określonej w załączniku nr 1 do Umowy zawsze od wysokości wynagrodzenia aktualnie pobieranego przez
Towarzystwo za zarządzanie danym Subfunduszem
Novo FIO.
§3
1. Świadczenie, w formie dodatkowego nabycia jednostek
uczestnictwa zgodnie z § 4 ust. 1, będzie naliczane
miesięcznie, poczynając od pierwszego okresu rozliczeniowego przypadającego po dniu zawarcia niniejszej
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2 ust. 1 Umowy.
2. Przekazanie Świadczenia, w formie dodatkowego nabycia jednostek uczestnictwa w ramach danego subrejestru, nastąpi nie wcześniej niż w momencie gdy wartość
naliczonego Świadczenia, po potrąceniu przez Fundusz
podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym
mowa w ust. 3, wyniesie lub przekroczy kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
3. Świadczenie – w momencie jego przekazania Uczestnikowi Funduszu - podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% jako
dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych na
podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 lipca
1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Płatnikiem tego podatku jest Fundusz.
4. Świadczenie za dany okres rozliczeniowy będzie realizowane w terminie 14 dni roboczych po zakończeniu
okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
świadczenie za ostatni okres rozliczeniowy zostanie
zrealizowane do końca kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub
wygaśnięcie Umowy.
6. Jeżeli w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy wartość naliczonego Świadczenia, po potrąceniu przez

Fundusz podatku dochodowego od osób fizycznych, o
którym mowa w ust. 3, nie osiągnęła kwoty 50 (słownie:
pięćdziesiąt) złotych, kwota naliczonego Świadczenia,
po potrąceniu przez Fundusz podatku dochodowego od
osób fizycznych, jest wypłacana Uczestnikowi na rachunek bankowy w terminie wskazanym w ust. 5.
§4
1. Towarzystwo, spełni świadczenie w imieniu Funduszu,
należne Uczestnikowi Funduszu poprzez nabycie na
rzecz Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa
Funduszu za kwotę należnego mu świadczenia , po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu realizacji świadczenia. Nabycie na rzecz Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa będzie realizowane w ramach subrejestrów wymienionych w § 1 ust. 2, a w
przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6, na rachunek
bankowy. Uczestnik Funduszu wyraża zgodę na powyższy sposób wypłaty Świadczenia.
2. Niespełnienie przez Uczestnika Funduszu kryterium
określonego w § 2 ust. 1 Umowy powoduje, że
Świadczenie za dany okres nie przysługuje.
§5
1. Nabycie jednostek uczestnictwa w Subfunduszu przez
Uczestnika Funduszu w ramach subrejestrów wymienionych w § 1 ust. 2 następuje w wyniku przekazania
przez Uczestnika Funduszu środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek nabyć odpowiedniego Subfunduszu
prowadzony
przez depozytariusza.
2. Zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu dokonywana
jest na podstawie zlecenia przekazanego telefonicznie
lub przez Internet po podpisaniu stosownej umowy, po
uprzednim udostępnieniu tej usługi przez Fundusz lub
Towarzystwo. Zamiana jednostek uczestnictwa na subrejestr inny niż wymieniony w § 1 ust. 2, powoduje, że
środki zgromadzone na tym subrejestrze nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty Świadczenia, proporcjonalnie do okresu, w jakim są utrzymywane na tym
subrejestrze.
3. Odkupienie przez Fundusz jednostek uczestnictwa dokonywane jest na podstawie zlecenia przekazanego telefonicznie lub przez Internet po podpisaniu stosownej
umowy, po uprzednim udostępnieniu tej usługi przez
Fundusz lub Towarzystwo.
4. Zamiana lub odkupienie jednostek uczestnictwa w sposób
wskazany
powyżej
w
ust.
2
i
3
nie uchybia prawu Uczestnika Funduszu do składania
zleceń zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy
Subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu lub
odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu w sposób
określony w prospekcie informacyjnym Funduszu.
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§6
1. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31
grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania Umowy.
2. W przypadku rozpoczęcia likwidacji subfunduszu
Świadczenie należne od aktywów netto przypadających
na posiadane przez Uczestnika Funduszu jednostki
uczestnictwa w tym subfunduszu przestaje być naliczane z dniem rozpoczęcia likwidacji subfunduszu. W przypadku rozpoczęcia likwidacji Funduszu Umowa pomiędzy Uczestnikiem Funduszu, a likwidowanym Funduszem ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia likwidacji
Funduszu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Uczestnik Funduszu
zachowuje prawo do nabywania i żądania odkupienia
jednostek uczestnictwa w Funduszu na zasadach ogólnych określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
Uczestnikowi Funduszu nie przysługuje żadne Świadczenie począwszy od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
5. Przeniesienie przez Stronę Umowy jakiegokolwiek prawa wynikającego z Umowy na osobę trzecią wymaga
zgody drugiej Strony Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia woli i
wiedzy składane powinny być przez Strony na piśmie
na poniższe adresy, pod rygorem bezskuteczności
takich oświadczeń lub zawiadomień:
1) Towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
2) Uczestnik Funduszu:

2. Strony ustalają, że jeżeli Uczestnik Funduszu zmienił
adres zamieszkania i nie powiadomił o tym Towarzystwa
w trybie i w formie przewidzianych w Umowie wszystkie
oświadczenia woli lub wiedzy składane przez
Towarzystwo Uczestnikowi Funduszu będą skuteczne
względem niego z dniem doręczenia na ten adres
miejsca zamieszkania, o którym Towarzystwo zostało
ostatnio powiadomione w trybie i w formie
przewidzianych w Umowie.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie
zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego i
ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także przepisy
statutu i prospektu informacyjnego Funduszu w brzmieniu obowiązującym na dzień ich stosowania.
2. Zmiany w treści prospektu informacyjnego Funduszu, w
tym także Statucie Funduszu, są dokonywane przez
Towarzystwo w trybie i na warunkach określonych w
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.).
3. Zmiany prospektu informacyjnego Funduszu oraz Statutu Funduszu są publikowane przez Towarzystwo na
stronie internetowej wskazanej w art. 28 statutu Funduszu.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez ostatnią
ze Stron.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………………………
………………………………………………………………

W imieniu Funduszu:

Uczestnik Funduszu:

______________________________________

______________________________________________

(Data i Podpis)

(Data i Podpis)
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Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie na rzecz uczestnika funduszu

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA NA RZECZ UCZESTNIKA FUNDUSZU
dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

Średnia wartość aktywów netto
wszystkich
Subfunduszy wyodrębnionych w ramach
Novo
FIO przypadających na jednostki
uczestnictwa posiadane przez Uczestnika
Funduszu w danym
okresie rozliczeniowym

Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika
Funduszu jako procent wynagrodzenia pobranego
przez Towarzystwo w danym okresie
rozliczeniowym

od 100,00 złotych

25%

W imieniu Funduszu:

Uczestnik Funduszu:

Data i Podpis

Data i Podpis
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