Umowa Kontraktu Inwestycyjnego
na START
Zawarta dnia:……………………… w Warszawie, pomiędzy Invest Finance sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy Ul. Chmielnej 3 lok. 21, 00-020 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:
0000870779 NIP: 5252843953, zwaną dalej Spółką
a
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………
Pesel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr. Rachunku bankowego:……………………………………………………………………………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i nr…………………., z datą ważności do ………………………
posiadający/a obywatelstwo Polskie, zwanym/zwaną dalej Klientem.
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Przedmiotem umowy jest suma wkładu wniesionego przez Klienta na rachunek bankowy
Spółki w kwocie:………………………..zł
Klient przekazuje Spółce wymienioną powyżej kwotę pieniężną, której odbiór Spółka kwituje
poprzez podpisanie niniejszej umowy.
§2
Spółka zobowiązuje się do zwrotu całości wkładu wraz z należnymi zyskami w terminie
12/24*miesięcy tj. do dnia:………………………………..
Spółka zobowiązuje się zwrócić kwotę inwestycji, powiększoną o wypracowany zysk w
wysokości 7/10%* w stosunku rocznym.
§3
Spółka zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wniesionego wkładu wraz z sumą odsetkową dla
wariantu na START w wysokości:……………………………. zł, za okres od dnia podpisania umowy
do dnia zwrotu przez Spółkę na rzecz Klienta wniesionego przez niego sumy.
Przekazana przez Klienta suma wraz z wysokością osiągniętego zysku z inwestycji, zostanie
przekazana przelewem na konto bankowe o numerze: ………………………………………………………….,
przy czym datą zwrotu kwoty wraz z wysokością zysku, będzie data uznania rachunku Klienta
określoną kwotą.
§4
Spółka ma prawo zwrócić kapitał Klientowi oraz osiągnięty zysk przed upływem terminu
obowiązywania umowy ustalonym w §2, w takim przypadku Klientowi przysługuje pełna
stopa zwrotu z inwestycji wraz z kapitałem wniesionym za cały okres zawartej umowy.
Spółka ma prawo zwrócić kapitał w trybie natychmiastowym, w razie powzięcia
uzasadnionego podejrzenia, iż środki wniesione w ramach kontraktu, mogą pochodzić ze
źródeł innych niż źródła jawne, wówczas Klientowi przysługuje jedynie zwrot przekazanych
Spółce środków w tej samej wysokości.
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Klient ma prawo do przedłużenia niniejszej umowy na tych samych warunkach na jakich
została zawarta, wyrażając stosowne oświadczenie woli we wniosku stanowiącym załącznik
nr. 1 do niniejszej umowy, przedkładając je Spółce najpóźniej na miesiąc przed datą
zakończenia okresu obowiązywania niniejszej umowy.
W przypadku złożenia oświadczenia woli o kontynuacji umowy, Klient ma obowiązek
wskazane podpisane oświadczenie, przesłać na adres Spółki za pomocą korespondencji
rejestrowanej, zachowując termin wskazany w pkt. 1, zachowaniem wskazanego terminu
będzie moment dokonania próby doręczenia lub skutecznego doręczenia dokumentów przez
operatora pocztowego.
§6
Spółka oświadcza, iż wszelkie wniesione na konto bankowe Spółki sumy pieniędzy przez
Klienta, są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia łącznie 2 warunków określonych w
formularzu zgłoszeniowym inwestycji dla pakietu na START, dostępnego na stronie
www.nobelinvest.pl w postaci:
Przesłania przez Klienta kompletnych danych osobistych wraz ze skanem/zdjęciem
dokumentu tożsamości, za pomocą udostępnionego w powyższej witrynie internetowej
formularza
Uznania rachunku Spółki deklarowaną w formularzu zgłoszeniowym kwotą
W przypadku uznania nieprawidłowej wysokości kwoty dla danego pakietu inwestycyjnego
nie mieszczącej się w przedziale konkretnego pakietu, Spółka ma prawo do zażądania od
Klienta dopłaty brakującej kwoty, lub samodzielnej zmiany wariantu produktu,
odpowiadającemu warunkom wniesionej przez Klienta kwoty.
W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej w §6 pkt. 3, Spółka ma prawo wprowadzić
aneks do umowy o zmianę wariantu produktu, o czym ma obowiązek poinformować Klienta,
a Klient oświadcza, iż potwierdzi wejście w życie tego aneksu, stwierdzając je swoim
podpisem.
W przypadku braku akceptacji wejścia w życie aneksu przez Klienta, Spółka ma prawo
rozwiązać umowę z Klientem, wówczas obie strony umowy obowiązuje wzajemny zwrot
otrzymanych świadczeń.
§7
Klientowi przysługuje prawo do złożenia wypowiedzenia niniejszej umowy w dowolnej chwili
jej trwania, poprzez złożenie wypowiedzenia w formie papierowej opatrzonego podpisem
przesłanego na adres siedziby Spółki.
W przypadku złożenia przez Klienta wypowiedzenia umowy na wcześniej niż 60 dni przed
planowaną datą zakończenia jej obowiązywania, Klient rezygnuje z uzyskania
wypracowanego dla niego zysku.
W przypadku złożenia przez Klienta wypowiedzenia umowy na wcześniej niż 60 dni przed
planowaną datą zakończenia jej obowiązywania, zwrot wniesionej na konto Spółki kwoty,
nastąpi do 7 dni roboczych od daty planowanego zakończenia obowiązywania umowy
zawartej w §2 pkt. 1.
W przypadku złożenia przez Klienta wypowiedzenia umowy na wcześniej niż 30 dni a nie
później niż 60 dni od daty pierwotnego upływu terminu wskazanego w §2 pkt. 1, zwrot
wniesionej na konto Spółki kwoty wraz z zyskiem, nastąpi do 7 dni roboczych od daty
zakończenia umowy, na konto bankowe Klienta wskazane w formularzu zamówienia
produktu.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
§10
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów stron będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………
Podpis/pieczęć Klienta

*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………
Podpis/pieczęć Spółki

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE KONTRAKTU INWESTYCYJNEGO
(Załącznik nr. 1)
Ja niżej podpisany/a zgodnie z §5 Umowy Kontraktu Inwestycyjnego z dnia:……………………… w
Warszawie, pomiędzy Invest Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Chmielnej 3 lok. 21,
00-020 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000870779 NIP: 5252843953, zwaną dalej
Spółką
a
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………
Pesel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i nr…………………., z datą ważności do ………………………
posiadający/a obywatelstwo Polskie, zwanym/zwaną dalej Klientem, wyrażam oświadczenie woli w
zakresie przedłużenia wskazanej powyżej umowy.

…………………………………………
Podpis/pieczęć Klienta

…………………………………………
Podpis/pieczęć Spółki

