Zlecenie / Dyspozycja

dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

numer Zlecenia / Dyspozycji

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

d d m m r

formularz dla Dystrybutorów Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

data

r

r

r

h h : m m

godzina

numer subrejestru (nie dotyczy pierwszego otwarcia rejestru)

1. Rodzaj Zlecenia / Dyspozycji
otwarcie rejestru /
subrejestru Uczestnika

odkupienie jednostek uczestnictwa

odwołanie pełnomocnictwa

zmiana rachunku
bankowego

nabycie dodatkowych
jednostek uczestnictwa

zmiana danych w rejestrze Uczestnika

zmiana zakresu
pełnomocnictwa

zmiana PIN

zamiana jednostek uczestnictwa
pomiędzy subfunduszami

ustanowienie pełnomocnictwa

ustanowienie/odwołanie
osoby uposażonej

blokada/zastaw

Novo Konserwatywny Oszczędnościowy

Novo Obligacji
Przedsiębiorstw

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Globalnego
Dochodu

Novo Papierów Dłużnych

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Akcji

2. Subfundusz, którego dotyczy dyspozycja
wszystkie
subfundusze

3. Dane Uczestnika
nazwa firmy

rezydent

KRS

REGON

NIP

adres siedziby - ulica

numer domu

kod pocztowy

nierezydent

miasto / poczta

numer lokalu

kraj

status prawny

4. Dane kontaktowe
adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres stały / siedziba) - ulica

kod pocztowy

numer domu

miasto / poczta

numer lokalu

kraj

adres e-mail

numer telefonu

informacje dodatkowe (budynek, piętro, nazwa firmy)

ustalenie częstotliwości wysyłania potwierdzeń transakcji (należy zaznaczyć jedną opcję)
sposób wysyłania potwierdzeń transakcji:

po każdej transakcji

kawrtalnie

list zwykły

adres email wskazany powyżej

Reprezentanta osoby prawnej lub jedn. org.
niemającej osobowości prawnej

5. Dane

rocznie

Pełnomocnika: ustanawianego /
odwoływanego / składającego zlecenie*

nazwisko

rezydent

PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL)

imię / imiona

dowód

paszport

numer i seria dokumentu

NIP**

obywatelstwo

status prawny

d d m m r

r

r

r

data wydania dokumentu tożsamości

Miejsce urodzenia

adres stały - ulica

kod pocztowy

numer domu

miasto / poczta

rodzaj udzielonego pełnomocnictwa

(wypełnić w przypadku ustanowienia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa)

nierezydent

d d m m r

r

r

r

data ważności dokumentu tożsamości

numer lokalu

kraj

ogólne

do nabywania
jednostek uczestnictwa

do odkupywania
jednostek uczestnictwa

inne, zgodnie z załącznikiem

Status prawny: 01-osoba fizyczna, 02-osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 03-osoba fizyczna wykonująca wolny zawód, 05-spółka jawna, 06-spółka partnerska, 07-spółka komandytowa, 08-spółka komandytowo-akcyjna, 09-spólka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 10-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 11-spółka akcyjna, 12-spółka akcyjna w organizacji, 13-spółdzielnia,14-przedsiębiorstwo państwowe, 15-towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 16-główny oddział zagranicznego zakładu
ubezpieczeń, 17-jednostka badawczo-rozwojowa, 18-stowarzyszenie, 19-fundacja, 20-organizacja społeczna i zawodowa, 21-przedsiębiorca zagraniczny, 22-oddział przedsiębiorcy zagranicznego, 00-inne.

* niepotrzebne skreślić
Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.
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Pełnomocnika: ustanawianego /
odwoływanego / składającego zlecenie*

Reprezentanta osoby prawnej
lub jedn. org. niemającej osobowości prawnej

6. Dane

nazwisko

rezydent

imię / imiona

dowód

PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL)

numer i seria dokumentu

paszport

NIP**

obywatelstwo

status prawny

d d m m r
Miejsce urodzenia

r

r

r

d d m m r

data wydania dokumentu tożsamości

adres stały - ulica

kod pocztowy

miasto / poczta

ogólne

(wypełnić w przypadku ustanowienia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa)

do nabywania
jednostek uczestnictwa

kraj

r

r

r

data ważności dokumentu tożsamości

numer domu

rodzaj udzielonego pełnomocnictwa

nierezydent

numer lokalu

do odkupywania
jednostek uczestnictwa

inne, zgodnie z załącznikiem

7. Nabycie jednostek uczestnictwa

PLN

kwota

reinwestycja

słownie
Należy zaznaczyć jeden subfundusz, którego jednostki mają zostać nabyte:
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Novo Papierów Dłużnych

d d m m r

r

r

r

data ostatniego odkupienia w przypadku reinwestycji

Novo Stabilnego Wzrostu

%

zniżka w opłacie
manipulacyjnej

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Globalnego Dochodu

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Akcji

8. Zamiana jednostek uczestnictwa
kwota

PLN

liczba
j.u.

j.u.

albo

%

zniżka w opłacie manipulacyjnej

wszystkie jednostki

albo

słownie

subfundusz źródłowy

subfundusz docelowy

Novo Konserwatywny Oszczędnościowy

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Konserwatywny
Gotówkowy
Novo
Oszczędnościowy

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Papierów Dłużnych

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Papierów Dłużnych

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Globalnego
i
Dochodu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Akcji
Novo Globalnego
Dochodu

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Akcji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Akcji

numer subrejestru docelowego

nowy
subrejestr

9. Odkupienie jednostek uczestnictwa
kwota

PLN

albo

liczba
j.u.

j.u.

albo

wszystkie jednostki

s łownie

Należy zaznaczyć jeden subfundusz, którego jednostki mają zostać odkupione
Novo Novo Konserwatywny Oszczędnościowy

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Globalnego Dochodu

Novo Papierów Dłużnych

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Akcjii

Sposób wypłaty
środków:

Przelew
na rachunek

Gotówka w POK

Gotówka w innym
POK, adres:

Osoba odbierająca
gotówkę:

Uczestnik

Pełnomocnik

Przedstawicel
Ustawowy

Inna:
imię i nazwisko, PESEL

numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN do wypłaty środków w z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
(wypełnić w przypadku wyboru opcji przelew na rachunek)

imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku bankowego

9a. Odkupienie systematyczne (Należy zaznaczyć jedną opcję )
Raz na:

1

3

6

12 miesięcy

odwołanie systematycznego odkupywania

dnia miesiąca

10. Dyspozycja blokady/zastawu
Blokada

Odwołanie blokady

Zastaw

Zastaw na rzecz:

PLN
j.u.

kwota
liczba
j.u.

albo
wszystkie jednostki

albo

s łownie
od dnia:

d d m m r

r

r

r

do dnia:

d d m m r

* wypełnić w przypadku wyboru opcji przelew na rachunek
Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.
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11. Źródło pochodzenia środków na nabycie jednostek uczestnctwa

:

:

12. Oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych
Beneficjentem rzeczywistym zgodnie z art.2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz.723) jest każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub
działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są
nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna,
w tym:
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje
prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby
prawnej,

-

-

b) w przypadku trustu:
- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym
interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki
równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec
której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na
fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne,
przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie
stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub
na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby
udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby
głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie
uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku
udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do
tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz
w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu,

Oświadczam, że beneficjentem/ami rzeczywistym/i Uczestnika jest/są:

nazwisko

imię / imiona

numer domu

adres zamieszkania - ulica

kod pocztowy
Nie jest podatnikiem USA*

miasto / poczta
Jest podatnikiem USA*

numer lokalu

kraj stałego pobytu
Numer identyfikacji
podatkowej w USA
(Tax Identification Number – TIN):

W razie braku numeru TIN należy
podać datę urodzenia
beneficjenta rzeczywistego:
dotyczy tylko podatników USA

d d m m r

r

r

r

data

nazwisko

imię / imiona

numer domu

adres zamieszkania - ulica

kod pocztowy
Nie jest podatnikiem USA*

miasto / poczta
Jest podatnikiem USA*

numer lokalu

kraj stałego pobytu
Numer identyfikacji
podatkowej w USA
(Tax Identification Number – TIN):

W razie braku numeru TIN należy
podać datę urodzenia
beneficjenta rzeczywistego:
dotyczy tylko podatników USA

d d m m r

r

r

r

data

nazwisko

imię / imiona

numer domu

adres zamieszkania - ulica

kod pocztowy
Nie jest podatnikiem USA*

miasto / poczta
Jest podatnikiem USA*

numer lokalu

kraj stałego pobytu
Numer identyfikacji
podatkowej w USA
(Tax Identification Number – TIN):

W razie braku numeru TIN należy
podać datę urodzenia
beneficjenta rzeczywistego:
dotyczy tylko podatników USA

d d m m r

r

r

r

data

nazwisko

imię / imiona

numer domu

adres zamieszkania - ulica

kod pocztowy
Nie jest podatnikiem USA*

miasto / poczta
Jest podatnikiem USA*

numer lokalu

kraj stałego pobytu
Numer identyfikacji
podatkowej w USA
(Tax Identification Number – TIN):

W razie braku numeru TIN należy
podać datę urodzenia
beneficjenta rzeczywistego:
dotyczy tylko podatników USA

* definicja podatnika USA patrz punkt 13
Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.
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13. Oświadczenie o statucie FATCA

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem USA w sprawie wzmocnienia współpracy w sprawach podatkowych oraz implementacji FATCA
(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji).

1.

Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)

2.

Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)

3.

Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodnie z FATCA)

4.

Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)

5.

Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)

6.

Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)

7.

Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach

8.

Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach

Numer TIN

Nr GIIN

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem USA w sprawie wzmocnienia współpracy w
sprawach podatkowych oraz implementacji FATCA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatko- wych dokumentów w celu
weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:
• podatników USA,*
• osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
• osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.*
* Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w
roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

14. Oświadczenia
1. Oświadczam, że:
1) kluczowe informacje dla inwestorów Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) zostały mi udostępnione bezpłatnie, w sposób umożliwiający mi zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa,
2) zapoznałem/am się z tabelą opłat manipulacyjnych Funduszu i akceptuję jej treść,
3) zostałem/am poinformowany/a o dostępności w punkcie prowadzącym dystrybucję lub możliwości otrzymania na żądanie, bezpłatnie, prospektu informacyjnego Funduszu, kluczowych informacji dla inwestorów Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i sprawozdań jednostkowych subfunduszy, a ponadto że dokumenty te znajdują się na stronie internetowej www.novofundusze.pl.
2. Oświadczam, że nabywając jednostki uczestnictwa Funduszu każdorazowo akceptuję postanowienia prospektu informacyjnego (w tym statutu) Funduszu oraz wyrażam zgodę na ich stosowanie. Jestem świadomy/a, że treść prospektu
informacyjnego (w tym statutu) Funduszu może podlegać zmianom, oraz że moje zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w prospekcie w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia.
3. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, a wyniki osiągnięte przez Fundusz w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub
podobnych wyników w przyszłości.
4. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Fundusz zarządzany i reprezentowany przez OPERA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Centrum Królewska, ul. Marszałkowska142, 00-061 Warszawa, w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Funduszu oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Funduszu, a także w celu realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 87 i art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zm.) oraz z umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia FATCA. Administratorem danych jest Fundusz;
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez dystrybutora o możliwości dokonania przez niego, każdorazowo na moje życzenie, oceny, czy jednostki uczestnictwa są dla mnie odpowiednim instrumentem finansowym.
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że nabycia jednostek uczestnictwa w trybie wpłaty bezpośredniej, zlecenia złożonego przez telefon lub Internet traktowane będą jako zlecenia złożone wyłącznie z mojej inicjatywy.
7.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wyrażam zgodę na udostępniania przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. moich danych osobowych innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Towarzystwa (dane spółek z grupy kapitałowej znajdują
się na stronie www.opera.pl) w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów. Administratorem danych jest Towarzystwo. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych ze zbioru.
8.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych przez OPERA TFI S.A.
9. Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teleadresowe oraz wszelkie inne dane podane Funduszowi są aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

15. Dane osoby przyjmującej zlecenie

PESEL

Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.
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