Uczestnik - osoba fizyczna, która zawar∏a Umow´ Systemu
Akumulacji Kapita∏u i naby∏a zgodnie z tà Umowà Jednostki
Uczestnictwa,
Umowa Systemu Akumulacji Kapita∏u lub Umowa - umowa
zawarta przez osob´ przyst´pujàcà do Systemu Akumulacji
Kapita∏u z Towarzystwem, dzia∏ajàcym w imieniu i na rzecz
Funduszu.

ART. III. Warunki uczestnictwa
w Systemie Akumulacji Kapita∏u
1.

2.
ART. II. System Akumulacji Kapita∏u
1.

2.
3.

4.

5.
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System Akumulacji Kapita∏u jest tworzony dla osób
przyst´pujàcych do Funduszu lub uczestników Funduszu
zamierzajàcych regularnie nabywaç Jednostki Uczestnictwa
w Funduszu.
Uczestnikami SAK mogà byç wy∏àcznie osoby fizyczne.
Mo˝liwe jest wspólne uczestnictwo w SAK ma∏˝onków,
je˝eli Jednostki b´dà nabywane przez nich na wspólny
rejestr ma∏˝eƒski SAK. Do otwarcia i prowadzenia wspólnego
rejestru ma∏˝eƒskiego SAK zastosowanie majà postanowienia
Statutu dotyczàce prowadzenia wspólnego rejestru
ma∏˝eƒskiego.
Uczestnikami Planu mogà byç osoby ma∏oletnie. CzynnoÊci
zwiàzane z nabywaniem i ˝àdaniem odkupienia Jednostek
w ramach SAK przez osoby ma∏oletnie mogà byç wykonywane
zgodnie z postanowieniami Statutu odnoszàcymi si´ do
nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez
osoby fizyczne nie majàce zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych
lub majàce ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
Osoba przyst´pujàca do Systemu Akumulacji Kapita∏u mo˝e
wybraç jeden lub kilka z poni˝szych SAK:
a) SAK 5-letni - osoba przyst´pujàca do tego rodzaju SAK
decyduje si´ systematycznie oszcz´dzaç poprzez
nabywanie Jednostek Uczestnictwa zwiàzanych z jednym
wybranym Subfunduszem przez okres 5 lat,
b) SAK 10-letni - osoba przyst´pujàca do tego rodzaju SAK
decyduje si´ systematycznie oszcz´dzaç poprzez
nabywanie Jednostek Uczestnictwa zwiàzanych z jednym
wybranym Subfunduszem przez okres 10 lat,
c) SAK 15-letni - osoba przyst´pujàca do tego rodzaju SAK
decyduje si´ systematycznie oszcz´dzaç poprzez
nabywanie Jednostek Uczestnictwa zwiàzanych z jednym
wybranym Subfunduszem przez okres 15 lat.
Przez wybór kilku SAK rozumie si´ posiadanie dwóch lub
wi´cej takich samych SAK w Funduszu, gdzie taki sam SAK
okreÊlony jest przez: wybór tego samego Subfunduszu, czas
trwania oraz zadeklarowanà wp∏at´ miesi´cznà.
Wp∏aty na Rejestr SAK mogà byç dokonywane tylko w PLN.
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W celu przystàpienia do Systemu Akumulacji Kapita∏u
uczestnik Funduszu lub osoba, która w wyniku przystàpienia
do Systemu Akumulacji Kapita∏u stanie si´ uczestnikiem
Funduszu, zawiera Umow´ Systemu Akumulacji Kapita∏u.
Osoba zainteresowana przystàpieniem do SAK mo˝e
zawrzeç Umow´ Systemu Akumulacji Kapita∏u wy∏àcznie
za poÊrednictwem Banku Handlowego w Warszawie SA.
Osoba przyst´pujàca do SAK dokonuje wp∏aty na rachunek
nabyç Funduszu. Pierwszà wp∏at´ Uczestnik zobowiàzany
jest dokonaç w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 5 dni od dnia
podpisania Umowy. Pierwsza wp∏ata nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ suma kwoty zadeklarowanej wp∏aty miesi´cznej
okreÊlonej w ust. 4 oraz op∏aty za otwarcie Rejestru SAK
okreÊlonej w Tabeli Op∏at Systemu Akumulacji Kapita∏u dla
zadeklarowanej miesi´cznej wp∏aty. W przypadku braku
wp∏aty na wskazany rachunek w zastrze˝onym powy˝ej
terminie, Umow´ Systemu Akumulacji Kapita∏u uwa˝a si´
za nie zawartà. Za dat´ zawarcia Umowy Systemu Akumulacji
Kapita∏u uznaje si´ dat´ nabycia Jednostek Uczestnictwa
w ramach SAK, mieszczàcà si´ w zastrze˝onym powy˝ej
terminie. W przypadku mniejszej pierwszej wp∏aty ni˝
wymagana, kwota wp∏aty jest zwracana Uczestnikowi i nie
jest zawierana Umowa Systemu Akumulacji Kapita∏u.
Szczegó∏owe warunki sk∏adania zleceƒ nabycia Jednostek
Uczestnictwa i ich realizacji, a tak˝e dokonywania wp∏at
okreÊla Statut i prospekt informacyjny Funduszu.
Osoba przyst´pujàca do SAK jest zobowiàzana zadeklarowaç
wysokoÊç miesi´cznej wp∏aty. Zadeklarowana minimalna
miesi´czna wp∏ata do Systemu Akumulacji Kapita∏u
okreÊlonych w art. III ust. 3 nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 100 z∏.
Umowa mo˝e byç zawarta na okres 5-letni, 10-letni
lub 15-letni, w zale˝noÊci od wyboru SAK i mo˝e byç
rozwiàzana zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. IV.
Uczestnik ma prawo do dokonania Konwersji w ramach SAK
wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na
Rejestrze SAK w danym Subfunduszu, do innego
Subfunduszu dost´pnego w ramach SAK na nowo otwarty
Rejestr SAK w tej samej zadeklarowanej kwocie miesi´cznej
wp∏aty jednokrotnie w kolejnych szeÊciomiesi´cznych
okresach zadeklarowanego okresu oszcz´dzania w ramach
SAK. Dokonanie drugiej konwersji w szeÊciomiesi´cznym
okresie nie traktuje si´ jako Konwersji w ramach SAK i
skutkuje rozwiàzaniem Umowy Systemu Akumulacji Kapita∏u
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zgodnie z art. IV. Realizacja zlecenia konwersji w ramach
SAK na nowo otwarty Rejestr SAK nie powoduje wyd∏u˝enia
zadeklarowanego okresu oszcz´dzania, który jest liczony od
momentu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w
ramach SAK.
W przypadku dokonywania Konwersji w ramach SAK z
Subfunduszu, w którym pobierana jest ni˝sza op∏ata za
otwarcie Rejestru SAK, o której mowa w art. V ust. 1 do
Subfunduszu, w którym pobierana jest wy˝sza op∏ata za
otwarcie Rejestru SAK, Towarzystwo pobierze op∏at´ w
wysokoÊci wynikajàcej z ró˝nicy op∏at za otwarcie Rejestru
SAK okreÊlonych w Tabeli Op∏at SAK. Op∏ata, o której mowa
w zdaniu poprzedzajàcym mo˝e byç pobrana od otwarcia
ka˝dego kolejnego Rejestru SAK dokonywanego w wyniku
Konwersji w ramach SAK. Ponadto Towarzystwo pobierze
op∏at´ za Konwersj´ w ramach SAK na zasadach ogólnych
wynikajàcych ze Statutu Funduszu dla Jednostek
Uczestnictwa nabytych w trakcie trwania zadeklarowanego
czasu oszcz´dzania, ponad kwot´ wynikajàcà z iloczynu
liczby miesi´cy zadeklarowanego czasu trwania SAK (60
miesi´cy, 120 miesi´cy lub 180 miesi´cy) oraz kwoty
zadeklarowanej wp∏aty miesi´cznej przez Uczestnika
zgodnie z Tabela Op∏at SAK.
Uczestnik wyra˝a w Umowie zgod´, ˝e potwierdzenie
dokonania poszczególnych transakcji b´dzie mu przesy∏ane
po zakoƒczeniu ka˝dego roku jego uczestnictwa w SAK
w formie zbiorczego zestawienia transakcji z okresu ca∏ego
roku uczestnictwa w SAK.
Po up∏ywie zadeklarowanego okresu oszcz´dzania,
nast´puje rozwiàzanie Umowy w wyniku czego Rejestr
SAK jest zamykany, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa
zgromadzone w czasie uczestnictwa w SAK na Rejestrze
SAK zostanà przeniesione na rejestr prowadzony na
zasadach ogólnych wynikajàcych z postanowieƒ Statutu
Funduszu w Funduszu.
Uczestnik mo˝e w dowolnym momencie trwania Umowy
z∏o˝yç zlecenie odkupienia cz´Êci Jednostek Uczestnictwa
zgromadzonych na Rejestrze SAK z uwzgl´dnieniem
minimalnego salda Rejestru SAK, które wynosi 3000 z∏
liczone jako wartoÊç Rejestru.
Je˝eli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek
Uczestnictwa ich wartoÊç na danym Rejestrze SAK spad∏aby
poni˝ej 3000 z∏, odkupienie obejmowaç b´dzie wszystkie
Jednostki Uczestnictwa.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Towarzystwo wezwie
Uczestnika w ciàgu 30 dni od dnia dokonania odkupienia,

do dokonania wp∏aty na Rejestr SAK w wysokoÊci nie ni˝szej
ni˝ okreÊlona w ust. 10. W przypadku, gdy po up∏ywie
60 dni od dnia dokonania takiego odkupienia wartoÊç
wp∏aty nie b´dzie stanowiç co najmniej kwoty wskazanej
w ust. 10, z dniem up∏ywu tego okresu nast´puje rozwiàzanie
Umowy.
ART. IV. Rozwiàzanie Umowy
Systemu Akumulacji Kapita∏u
1.

Rozwiàzanie Umowy Systemu Akumulacji Kapita∏u nast´puje
z dniem:
a) up∏ywu okresu na który zosta∏a zawarta, zgodnie
z art. III ust. 9,
b) otrzymania informacji przez Fundusz o Êmierci Uczestnika.
2. Rozwiàzanie Umowy Systemu Akumulacji Kapita∏u nast´puje
tak˝e w przypadku:
a) odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach
SAK na Rejestrze SAK zgodnie z postanowieniami
w art. III ust 12,
b) z∏o˝enia przez Uczestnika w trakcie trwania Umowy
zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa nabytych
w ramach SAK na Rejestrze SAK, z uwzgl´dnieniem
postanowieƒ art. III ust. 6,
c) z∏o˝enia przez Uczestnika w trakcie trwania Umowy
zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa nabytych
w ramach SAK na Rejestrze SAK,
d) odkupienia lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa
nabytych w ramach SAK, w przypadku okreÊlonym
w art. VI ust. 2.
3. W przypadku rozwiàzania Umowy, z zastrze˝eniem ust. 4,
pozosta∏e Jednostki Uczestnictwa, które nie zosta∏y odkupione
z Rejestru SAK zgromadzone w czasie uczestnictwa w SAK na
Rejestrze SAK, sà przekazywane na rejestr prowadzony na
zasadach ogólnych wynikajàcych z postanowieƒ Statutu
Funduszu.
4. W przypadku rozwiàzania Umowy wskutek Êmierci
Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zgromadzone w ramach
SAK zostanà przeniesione na rejestr prowadzony na
zasadach ogólnych wynikajàcych z postanowieƒ Statutu
Funduszu.
ART. V. Op∏aty
1.

Za otwarcie Rejestru SAK pobierana jest op∏ata (przy
otwarciu Systemu Akumulacji Kapita∏u) zgodnie z Tabelà
Op∏at Systemu Akumulacji Kapita∏u, z uwzgl´dnieniem

postanowieƒ art. III ust. 7. Op∏ata za otwarcie Rejestru
SAK jest wyliczana jako iloczyn docelowej wartoÊci wp∏at
zgromadzonych na Rejestrze SAK oraz stawki w danym
Subfunduszu okreÊlonej dla docelowej wartoÊci wp∏at,
z zastrze˝eniem, ˝e jej wysokoÊç nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ 20 000 z∏. Docelowa wartoÊç wp∏at jest obliczana wed∏ug
nast´pujàcej formu∏y: zadeklarowana miesi´czna wp∏ata
x liczba miesi´cy zadeklarowanego czasu trwania SAK
(60 miesi´cy, 120 miesi´cy lub 180 miesi´cy).
2. Dla wp∏at do Systemu Akumulacji Kapita∏u do kwoty
wynikajàcej z iloczynu liczby miesi´cy zadeklarowanego
czasu trwania Systemu Akumulacji Kapita∏u (60 miesi´cy,
120 miesi´cy lub 180 miesi´cy) oraz zadeklarowanej przez
Uczestnika wp∏aty miesi´cznej zgodnie z Tabelà Op∏at
Systemu Akumulacji Kapita∏u, Towarzystwo udziela 100%
zni˝ki w op∏acie manipulacyjnej zwiàzanej z nabywaniem
Jednostek Uczestnictwa. Dla wp∏at do Systemu Akumulacji
Kapita∏u ponad kwot´ wynikajàcà z iloczynu liczby miesi´cy
zadeklarowanego czasu trwania Systemu Akumulacji Kapita∏u
(60 miesi´cy lub 120 miesi´cy lub 180 miesi´cy) oraz kwoty
zadeklarowanej wp∏aty miesi´cznej przez Uczestnika
zgodnie z Tabelà Op∏at Systemu Akumulacji Kapita∏u,
Towarzystwo pobiera op∏at´ manipulacyjnà zwiàzanà
z nabyciem Jednostek Uczestnictwa na podstawie Tabeli Op∏at.
ART. VI. Postanowienia koƒcowe
1.

Niniejszy Regulamin stanowi integralnà czeÊç Umowy
Systemu Akumulacji Kapita∏u i jest udost´pniany Uczestnikowi
przy jej zawarciu. W sprawach nieuregulowanych w SAK
stosuje si´ postanowienia Statutu Funduszu.
2. Towarzystwo ma prawo zmieniç postanowienia niniejszego
Regulaminu. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostanà
powiadomieni listownie, listem wys∏anym na adres
korespondencyjny wskazany przez Uczestnika. Zmiana
Regulaminu wià˝e Uczestnika, o ile w okresie 30 dni od
powiadomienia go o zmianach, Uczestnik nie za˝àda
odkupienia lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa nabytych
w ramach SAK.

Regulamin Systemu Akumulacji Kapita∏u
ART. I. S∏owniczek
Towarzystwo - Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibà w Warszawie, zarzàdzajàce Funduszami,
Fundusz - UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
zarzàdzany przez Towarzystwo prowadzàcy System Akumulacji
Kapita∏u na podstawie Statutu Funduszu,
Jednostka Uczestnictwa - prawo Uczestnika Funduszu
do udzia∏u w aktywach netto danego Subfunduszu,
Konwersja - odkupienie Jednostek Uczestnictwa z Rejestru SAK,
z jednoczesnym nabyciem za ca∏oÊç kwoty uzyskanej w wyniku
tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innych Subfunduszy w
Funduszu lub jednostek uczestnictwa innego funduszu
inwestycyjnego otwartego zarzàdzanych przez Towarzystwo na
rejestr inny ni˝ Rejestr SAK,
Konwersja w ramach SAK - odkupienie wszystkich Jednostek
Uczestnictwa z Rejestru SAK, z jednoczesnym nabyciem za
ca∏oÊç kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek
Uczestnictwa innego Subfunduszu w Funduszu dost´pnym w SAK
na Rejestr SAK,
System Akumulacji Kapita∏u lub SAK - Specjalistyczny Plan
Inwestycyjny utworzony na podstawie Statutu Funduszu dla
osób fizycznych przyst´pujàcych do Funduszu oraz uczestników
Funduszu b´dàcych osobami fizycznymi, zobowiàzujàcych si´
do regularnego nabywania Jednostek Uczestnictwa,
Rejestr SAK - elektroniczna ewidencja danych dotyczàcych
Uczestników Systemu Akumulacji Kapita∏u w Funduszu,
Regulamin - Regulamin Systemu Akumulacji Kapita∏u,
Statut - obowiàzujàcy statut UniFundusze Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego,
Subfundusz - subfundusz w Funduszu, w odniesieniu do którego
mo˝liwe jest otwarcie Rejestru SAK, na podstawie Statutu
Funduszu,
Tabela Op∏at Systemu Akumulacji Kapita∏u lub Tabela
Op∏at SAK - tabela op∏at za otwarcie Rejestru SAK,
Tabela Op∏at - tabela op∏at manipulacyjnych obowiàzujàca w
Funduszu, w zwiàzku z otwarciem w Funduszu rejestru
prowadzonego na zasadach ogólnych i nabywaniem Jednostek
na ten rejestr,

