Statut
Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA
(tekst jednolity)
Rozdział I . Postanowienia ogólne
§1
Fundusz
1.

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej w Statucie “Funduszem”, został
utworzony jako otwarty fundusz emerytalny

w rozumieniu ustawy o organizacji i

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. , Nr
159, poz. 1667 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej “Ustawą”
2.

Fundusz jest zorganizowany i działa na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz
w niniejszym Statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA Spółka Akcyjna.

3.

Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA.
Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: OFE WARTA.

4.

Siedzibą Funduszu jest siedziba Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA
Spółka Akcyjna.

5.

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
§2
Przedmiot działalności Funduszu

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych Członków
Funduszu i lokowanie ich zgodnie z przepisami Ustawy, z przeznaczeniem na wypłatę
Członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego albo w innych
przypadkach przewidzianych Statutem lub przepisami prawa.
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Rozdział II. Towarzystwo
§3
Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Organem Funduszu jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie 00-805, ul. Chmielna 85/87, zwane dalej „Towarzystwem”,
utworzone za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, prowadzące
działalność na zasadach określonych w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych
oraz w Ustawie.
§4
Podstawowe dane dotyczące Towarzystwa
1. Akcjonariuszem Towarzystwa jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Chmielna 85/87.
2. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 233.000.000 (słownie: dwieście trzydzieści trzy
miliony) złotych i dzieli się na:
1) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy ) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od
000001 do 200.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
2) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od
200.001 do 700.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
3) 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C o
numerach od 700.001 do 1.750.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych
każda,
4) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od
1.750.001 do 1.810.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
5) 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E o numerach
od 1.810.001 do 1.900.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
6) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od
1.900.001 do 1.960.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
7) 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od
1.960.001 do 2.070.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
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8) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach
od 2.070.001 do 2.210.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
9) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I o numerach od
2.210.001 do 2.290.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda,
10) 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii J o numerach od
2.290.001 do 2.330.000 i wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda.

§5
Zarządzanie i Reprezentacja Funduszu
1.

Towarzystwo jako organ Funduszu zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami
trzecimi na zasadach określonych w Ustawie i statucie Towarzystwa.

2.

Towarzystwo działa w interesie Członków Funduszu.

3.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są: dwaj członkowie
Zarządu Towarzystwa działający łącznie lub Prezes Zarządu Towarzystwa działający
samodzielnie.

Rozdział III. Członkostwo w Funduszu

§6
Członkostwo w Funduszu
1. Uzyskanie członkostwa w Funduszu, w przypadku, gdy osoba przystępująca do Funduszu
nie była dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, następuje z chwilą
zawarcia umowy z Funduszem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli:
1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca do
Funduszu podlega lub podlegała, w okresie 12 miesięcy przed dniem zawarcia tej
umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w
Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
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2. Uzyskanie członkostwa w Funduszu, w przypadku, gdy osoba przystępująca do Funduszu
była dotychczas członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego, następuje z dniem
dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.
3. Uzyskanie członkostwa w Funduszu w wyniku losowania przeprowadzonego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, następuje z dniem dokonania wpisu do Centralnego Rejestru
Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.
4. Uzyskanie członkostwa w Funduszu w wyniku otwarcia rachunku dla byłego
współmałżonka członka Funduszu, w trybie art. 128 ust. 1 Ustawy, następuje z chwilą
otwarcia rachunku w Funduszu.
5. Szczegółowe zasady uzyskania i ustania członkostwa w Funduszu, prawa i obowiązki
Członków Funduszu oraz zasady prowadzenia rejestru Członków Funduszu określa
Ustawa oraz wydane na jej podstawie przepisy.
§7
Umowa
1. Umowa pomiędzy Członkiem Funduszu a Funduszem zawierana jest na podstawie
deklaracji przystąpienie do Funduszu złożonej i podpisanej przez osobę przystępującą do
Funduszu na formularzu udostępnionym przez Fundusz.
2. Umowa pomiędzy Członkiem Funduszu a Funduszem zostaje zawarta z chwilą podpisania
przez osobę przystępującą do Funduszu oraz przez akwizytora Funduszu prawidłowo
wypełnionego formularza, o którym mowa w ust.1.
3. Jeżeli formularz, o którym mowa w ust. 1, nie został podpisany przez osobę przystępującą
do Funduszu w obecności akwizytora, umowa jest zawarta z chwilą podpisania jej przez
akwizytora Funduszu, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) formularz został wypełniony

prawidłowo

przez osobę przystępująca do

Funduszu,
2) do formularza doręczonego Funduszowi dołączona została kserokopia stron
dowodu osobistego osoby przystępującej do Funduszu lub innego dokumentu
tożsamości zawierającego oznaczenie tożsamości osoby przystępującej do
Funduszu oraz dane dotyczące jej miejsca zamieszkania.
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4. W przypadku zawarcia umowy przez osobę małoletnią ważność tej umowy zależy od jej
potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego dokonanego w formie pisemnego
oświadczenia.
§8
Pełnomocnicy
1. Zawarcie umowy z Funduszem może być dokonane osobiście przez osobę przystępującą do
Funduszu lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych lub osoba prawna.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym

notarialnie lub przez podmiot umocowany do tego przez Fundusz.
4. Pełnomocnictwo w języku obcym winno być zaopatrzone w tłumaczenie dokonane przez

tłumacza przysięgłego, za wyjątkiem pełnomocnictwa poświadczonego przez podmiot
umocowany do tego przez Fundusz.
5. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w Funduszu lub u akwizytora Funduszu

dokumentów pełnomocnictwa.
6. W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika w trybie określonym w § 7 ust. 3

wymogi ustanowione w § 7 ust. 3 pkt 1) i 2) dotyczą również pełnomocnika.
Rozdział IV. Wypłata środków zgromadzonych przez Członka Funduszu
§9
Wypłata środków z rachunku

1. Wypłaty środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu dokonywane są na
zasadach określonych w Ustawie.
2. W razie śmierci Członka Fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie
uprawnionej w sposób wskazany przez tę osobę, w terminie trzech miesięcy od dnia
przedstawienia Funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
uprawnionej.
3. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby uprawnionej następuje w formie
wypłaty jednorazowej lub wypłat ratalnych płatnych przez okres nie dłuższy niż dwa lata,
zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.
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4. W przypadku wypłat ratalnych raty wypłacane są w równych co do liczby jednostek
rozrachunkowych miesięcznych ratach, według wartości jednostki rozrachunkowej z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty każdej z rat.

5. Wypłaty poszczególnych rat dokonywane są zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej,
przelewem na wskazany przez nią rachunek bankowy, albo w formie przekazu
pocztowego.

6. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych na rachunku
zmarłego Członka, osoba uprawniona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę
płatności na wypłatę jednorazową.
Rozdział V. Opłaty i koszty ponoszone przez Członków Funduszu
§ 10
Opłata manipulacyjna
1. Fundusz będzie pobierał opłatę manipulacyjną w formie potrącenia określonej
procentowo kwoty ze składek wpłacanych przez Członka Funduszu.
2. Dla Członków Funduszu, którzy nabyli członkostwo do dnia 31 marca 2004 roku
włącznie, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, począwszy od dnia 1 kwietnia
2004 roku będzie następująca:
1) od składek wpłaconych w latach 2004 – 2010:
a) przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego – 7%,
b) przez kolejne miesiące stażu członkowskiego – 4,5%;
2) od składek wpłaconych w 2011 roku:
a) przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego – 6,125%,
b) przez kolejne miesiące stażu członkowskiego – 4,5%;
3) od składek wpłaconych w 2012 roku:
a) przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego – 5,25%,
b) przez kolejne miesiące stażu członkowskiego – 4,5%;
4) od składek wpłaconych w 2013 roku – 4,375%,
5) od składek wpłaconych w 2014 roku i następnych – 3,5%.
3. Dla Członków Funduszu, którzy nabyli członkostwo od dnia 1 kwietnia 2004 roku,
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie następująca:
1) od składek wpłaconych w latach 2004 – 2010 – 7%,
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2) od składek wpłaconych w 2011 roku – 6,125%,
3) od składek wpłaconych w 2012 roku – 5,25%,
4) od składek wpłaconych w 2013 roku – 4,375%,
5) od składek wpłaconych w 2014 roku i następnych – 3,5%.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest potrącana przez Fundusz przed przeliczeniem
składek na jednostki rozrachunkowe.
§ 11
Opłata transferowa
1. Członek Funduszu, który przystąpi do innego otwartego funduszu po dniu 31 marca
2004r. zobowiązany jest uiścić z tytułu wypłaty transferowej do innego funduszu opłatę
transferową na rzecz Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
2. Wypłata transferowa polega na przekazaniu środków z rachunku Członka Funduszu do
innego otwartego funduszu.
3. Pobranie opłaty transferowej może nastąpić tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia
miesiąca, w którym Członek uzyskał członkostwo w Funduszu, do dnia najbliższej
wypłaty transferowej do innego funduszu upływa mniej niż 24 miesiące.
4. Członek dokonuje uiszczenia opłaty transferowej z własnych środków.
5. Wysokość opłaty transferowej wynosi:
1) 160 złotych, jeśli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w

Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku Członka w Funduszu
do innego funduszu upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy,
2) 80 złotych, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w

Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku Członka w Funduszu
do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące.
6. W przypadku wypłaty transferowej dokonywanej w związku z przystąpieniem Członka
Funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy zawartej z tym funduszem
przed dniem 1 kwietnia 2004 roku, Fundusz będzie pobierał następujące opłaty:
1) opłatę transferową w wysokości:
a) 200 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło nie więcej niż 3 miesiące,
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b) 175 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 3 miesiące, ale nie
więcej niż 6 miesięcy,
c) 150 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ale nie
więcej niż 9 miesięcy,
d) 125 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 9 miesięcy, ale nie
więcej niż 12 miesięcy,
e) 100 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale nie
więcej niż 15 miesięcy,
f) 75 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 15 miesięcy, ale nie
więcej niż 18 miesięcy,
g) 50 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 18 miesięcy, ale nie
więcej niż 21 miesięcy,
h) 25 złotych jeśli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty
transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 21 miesięcy, ale mniej
niż 24 miesiące;
2) opłatę stanowiącą równowartość 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie odrębnych
przepisów, pobieraną w formie potrącenia w momencie dokonania opłaty
transferowej, niezależnie od kwoty opłaty transferowej.
7. Opłaty, określone w ust. 6, są potrącane z rachunku Członka Funduszu i przekazywane na
rachunek Towarzystwa.
8. Jeżeli kwota wypłaty transferowej przekazywanej przez Fundusz na rachunek Członka w
innym otwartym funduszu jest niższa niż opłata, o której mowa w ust. 6 pkt.1),
maksymalna wysokość opłaty jest równa kwocie wypłaty transferowej.
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Rozdział VI. Koszty obciążające Fundusz
§ 12
Pokrywanie kosztów działalności Funduszu
1. Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów :
1) koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu, to jest:
a) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu przez
Depozytariusza

stanowiące

równowartość

wynagrodzenia

Depozytariusza oraz wchodzące w skład tego wynagrodzenia koszty
związane z realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania
aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest
obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów,

określone w

maksymalnej wysokości w § 13,
b) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania
aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany
korzystać na mocy odrębnych przepisów, określone w maksymalnej
wysokości w § 14.
2) koszty zarządzania Funduszem – to znaczy opłatę za zarządzanie Funduszem
przez Towarzystwo, przy czym miesięczna opłata za zarządzanie od aktywów
netto Funduszu wynosi:
a) 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca, przy wysokości aktywów
do 8 000 mln zł,
b) 3,6 mln zł plus 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów
netto w skali miesiąca, przy wysokości aktywów ponad 8 000 mln zł do
20 000 mln zł,
c) 8,4 mln zł plus 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów
netto w skali miesiąca, przy wysokości aktywów ponad 20 000 mln zł do
35 000 mln zł,
d) 13,2 mln zł plus 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów
netto w skali miesiąca, przy wysokości aktywów ponad 35 000 mln zł do
65 000 mln zł,
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e) 20,1 mln zł plus 0,015% nadwyżka ponad 65 000 mln zł wartości aktywów
netto w skali miesiąca, przy wysokości aktywów ponad 65 000 mln zł.
3) koszty, określone w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o przejęciu
przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu
nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 149,
poz. 1450), w wysokości o której mowa w ust. 6.
4) koszty środków przekazanych Towarzystwu przeznaczonych na rzecz
rachunku premiowego, w wysokości o której mowa w ust. 7.
2. Koszty określone w ust. 1 pkt. 1) obliczane są w każdym dniu wyceny i potrącane na
bieżąco z aktywów Funduszu.
3. Suma kosztów określonych w ust. 1 pkt. 1) i 2) jest obliczana na każdy dzień ustalania
wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
4. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu, o których mowa w ust. 1
pkt. 2), nie uwzględnia się wartości lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez
fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne oraz lokat w
tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę

w państwach będących członkami OECD oraz państwach określonych w

zezwoleniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydanym na podstawie
przepisów Ustawy, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je
na żądanie uczestnika.
5. Do dnia 31 grudnia 2010 roku maksymalna wysokość miesięcznej opłaty za zarządzanie
Funduszem przez Towarzystwo, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), nie może przekroczyć
15.000.000 złotych.
6. Suma kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), jest obliczana i księgowana w dniu
otrzymania przez Fundusz obligacji skarbowych. Maksymalna wysokość kosztów z tytułu
pokrycia różnicy pomiędzy wartością przekazanych Funduszowi obligacji według ceny
zamiany a wysokością zobowiązania z tytułu składek musi każdorazowo stanowić mniej
niż 50 % ceny zamiany obligacji.
7. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki na rachunek
premiowy w kwocie równej 0,0045 % wartości zarządzanych aktywów netto w skali
miesiąca. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto
Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
8. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów,
pokrywa Towarzystwo.
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§ 13
Wynagrodzenie Depozytariusza
1. Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów wynagrodzenie Depozytariusza, w
skład którego wchodzą:
1) opłaty uzależnione od wartości aktywów netto Funduszu, naliczanej kumulacyjnie na
podstawie średniomiesięcznej wartości aktywów netto Funduszu, według stawek
określonych poniżej:
średniomiesięczna wartość aktywów netto Funduszu stawka (w skali roku)
od
0
500.000.001 zł
1.000.000.001 zł

do
500.000.000 zł
1.000.000.000 zł
i więcej

0,035%
0,03 %
0,025%

nie mniej jednak niż 10.000 zł miesięcznie.
2) opłaty za rozliczenie transakcji papierami wartościowymi według stawki 10 zł,
3) opłaty na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których Fundusz jest obowiązany
korzystać na mocy odrębnych przepisów,

w wysokości kosztów Depozytariusza,

powstałych w związku z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i
rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, w wysokości
określonej w ust. 2 i 3.
4) opłaty w wysokości kosztów Depozytariusza powstałych w związku z realizacją
zleceń płatniczych dotyczących transakcji na bonach skarbowych dokonywanych za
pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 złotych za każde
zlecenie.
2. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji
nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat
ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest
obowiązany

korzystać

na

mocy

odrębnych

przepisów,

stanowiące

składnik

wynagrodzenia Depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie
obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz
zagranicznych instytucji rozliczeniowych, są pokrywane z aktywów Funduszu do
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wysokości

nieprzekraczającej

odpowiednich

kosztów

krajowych

instytucji

rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2.
§ 14
Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących w nabywaniu i zbywaniu aktywów
Funduszu
Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z realizacją transakcji
nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz osób trzecich, z których Fundusz jest obowiązany korzystać, do których to kosztów
należą:
1) przelew pieniężny krajowy

5,- PLN za każdy przelew

2) przelew pieniężny zagraniczny

0,25 % od wartości każdego przelewu
ale nie więcej niż 75,- PLN

3) zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym
0,01 % od wartości każdej transakcji
4) transakcje giełdowe i na pozagiełdowym rynku regulowanym na akcjach, prawach z akcji i
innych prawach z papierów wartościowych na rynku jednolitym i ciągłym
0,3 % od wartości każdej transakcji
5)

transakcje giełdowe pozasesyjne na akcjach, prawach z akcji i innych prawach z papierów
wartościowych
0,18 % od wartości każdej transakcji

6)

transakcje pozasesyjne na pozagiełdowym rynku regulowanym na akcjach, prawach z
akcji i innych prawach z papierów wartościowych
0,35 % od wartości każdej transakcji

7)

transakcje giełdowe dokonane w trybie nabycia znacznych pakietów akcji, praw z akcji i
innych praw z papierów wartościowych
0,12 % od wartości każdej transakcji

8)

transakcje na akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu i nie notowanych na rynku
regulowanym
0,3 % od wartości każdej transakcji
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9)

10)

transakcje giełdowe i na pozagiełdowym rynku regulowanym na obligacjach Skarbu
Państwa na rynku jednolitym
0,17 % od wartości każdej transakcji
transakcje giełdowe pozasesyjne na obligacjach Skarbu Państwa
0,05 % od wartości każdej transakcji

11)

transakcje giełdowe na obligacjach Skarbu Państwa na rynku blokowym
0,1 % od wartości transakcji do 1 mln PLN
0,07 % od wartości transakcji od 1,01 mln PLN do 5 mln PLN
0,06 % od wartości transakcji powyżej 5,01 mln PLN

12)

transakcje pozagiełdowe na obligacjach Skarbu Państwa
0,005 % od wartości każdej transakcji

13)

transakcje na regulowanym rynku pozagiełdowym na obligacjach Skarbu Państwa
0,12 % od wartości każdej transakcji

14) transakcje giełdowe na pozagiełdowym rynku regulowanym na obligacjach innych
emitentów niż Skarb Państwa na rynku jednolitym
0,2 % od wartości każdej transakcji
15)

transakcje giełdowe i na pozagiełdowym rynku regulowanym na obligacjach innych
emitentów niż Skarb Państwa na rynku ciągłym
0,15 % od wartości każdej transakcji

16)

transakcje giełdowe na obligacjach innych emitentów niż Skarb Państwa na rynku
blokowym
0,14 % od wartości transakcji do 1 mln PLN
0,1 % od wartości transakcji powyżej 1,01 mln PLN

17)

transakcje na obligacjach będących w obrocie poza rynkiem regulowanym
0,1 % od wartości każdej transakcji
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Rozdział VII. Depozytariusz. Przechowywanie aktywów Funduszu
§ 15
Firma, siedziba i adres Depozytariusza
Depozytariuszem

przechowującym

aktywa

Funduszu

na

podstawie

umowy

o

przechowywanie aktywów Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w
Warszawie 00-950, ul. Grzybowska 53/57.
§ 16
Przechowywanie aktywów Funduszu
1. Depozytariusz przechowuje aktywa Funduszu na podstawie umowy o przechowywanie

aktywów Funduszu.
2. Depozytariusz odpowiada za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub

nienależytego wykonania obowiązków nałożonych przez Ustawę.
3. Depozytariusz działa w interesie Członków Funduszu, niezależnie od Towarzystwa.
Rozdział VIII. Obowiązki Informacyjne Funduszu
§ 17
Ogłaszanie prospektów informacyjnych
1. Prospekty

informacyjne

Funduszu

są

ogłaszane

w

dzienniku

ogólnopolskim

Rzeczpospolita.
2. Prospekt informacyjny Funduszu

będzie ogłaszany raz do roku, nie później niż w

terminie trzech tygodni od zatwierdzenia przez Towarzystwo sprawozdania finansowego
Funduszu.
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Rozdział IX. Usługi informacyjne Funduszu
§ 18
Usługi informacyjne Funduszu
1.

Fundusz świadczy na rzecz Członków Funduszu usługi automatycznej telefonicznej
obsługi

informacyjnej

(DOMOFON)

oraz

internetowej

obsługi

informacyjnej

(DOMNET).
2.

Automatyczny dostęp do informacji zapisanych na indywidualnym rachunku
prowadzonym przez OFE WARTA jest

dostępny dzięki usługom DOMOFON i

DOMNET przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.

Usługi DOMOFON i DOMNET pozwalają Członkom Funduszu na:
1) uzyskanie informacji o bieżącym stanie rachunku wraz z zestawieniem ostatnich
transakcji dokonanych na rachunku,
2) złożenie dyspozycji przesłania zestawienia transakcji dokonanych na rachunku,
3) zamawianie udostępnianych przez Fundusz formularzy, na których Członek
Funduszu zobowiązany jest informować Fundusz o każdorazowej zmianie danych
zawartych na umowie o członkostwo w Funduszu,
4) uzyskanie informacji o bieżącej wartości jednostki rozrachunkowej,
5) zmianę numeru PIN,
6) pozostawienie głosowej informacji dla pracowników obsługi informacyjnej Funduszu.

4.

W celu uaktywnienia usług DOMOFON i DOMNET niezbędne jest skontaktowanie się z
przedstawicielem Funduszu pod numerem 0801 366 366 lub przesłanie pisemnej
dyspozycji na adres Funduszu, w celu uzyskania czterocyfrowego numeru PIN,
stanowiącego osobisty numer identyfikacyjny.

5.

W przypadku trzech nieudanych prób poprawnego wprowadzenia numeru PIN lub
numeru rachunku w czasie korzystania z usługi DOMNET, usługa zostaje zablokowana.

6.

W celu ponownej aktywacji usługi należy skontaktować się z przedstawicielem Funduszu
pod numerem 0 801 366 366 lub przesłać na adres OFE WARTA wypełniony i
podpisany formularz "Dyspozycji odblokowania numeru PIN" dostępny na stronie
internetowej Funduszu www.ptedom.pl.

7.

Numer PIN służy do identyfikacji pozwalającej na telefoniczne lub internetowe składanie
dyspozycji oraz uzyskiwanie informacji o transakcjach zawartych na rachunku.

8.

Członek Funduszu zobowiązany jest do nieujawniania numeru PIN osobom trzecim.
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9.

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu wykorzystania przez
osoby nieupoważnione numeru PIN, danych osobowych Członka Funduszu oraz
uzyskania informacji na temat stanu rachunku, w przypadku, gdy numer PIN został
ujawniony osobom nieuprawnionym i nie dokonano jego zmiany. Członek Funduszu
może złożyć pisemne zastrzeżenie, iż nie chce korzystać z usług informacyjnych
Funduszu.

10. Korzystanie z usługi DOMOFON oraz zmiana numeru PIN niezbędnego do korzystania z
usługi DOMNET jest możliwe tylko przy użyciu klawiatury aparatu telefonicznego
działającego w systemie tonowym.
Rozdział X. Zmiany Statutu
§ 19
Zmiany Statutu
1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Członków Funduszu.
2. Niniejszy Statut

może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Towarzystwa za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Zmiana Statutu zostanie ogłoszona przez Fundusz w sposób określony w § 17 ust. 1.
4. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie,
jednak nie wcześniej niż z upływem pięciu miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba
że Komisja Nadzoru zezwoli na skrócenie tego terminu.
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