
   
 

OŚWIADCZENIE 
 

Uczestnik: 
 

Siedziba: 
 

Regon: 
 

 

Działając w imieniu 

 

oświadczamy, że: 
- wyrażamy zgodę na zbywanie oraz odkupywanie przez OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej „Funduszem”) jednostek uczestnictwa Funduszu na podstawie 
zleceń przesyłanych przez nas drogą faksową,  zgodnie z art. 12 i 13 Statutu Funduszu. 

- zlecenia będziemy przesyłali wyłącznie na faks nr +48 22 354 84 02 
- nie będziemy występowali przeciwko OPERA TFI oraz Funduszowi z żadnymi roszczeniami w 

przypadku: 
 wykonania zlecenia wiernie odzwierciedlającego przesłaną przez nas dyspozycję 
 odmowy przyjęcia zlecenia w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia telefaksowego lub 

wad transmisji  
 nie wykonania zlecenia w sytuacji jego nieważności (w szczególności jeżeli podpisy na zleceniu są 

niezgodne z kartą wzoru podpisów lub umieszczony w zleceniu numer konta do przelewów z tytułu 
odkupienia jednostek jest niezgodny z listą rachunków zadeklarowanych w poniżej) 

 nie wykonania zlecenia z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od OPERA TFI i Funduszu, 
w tym wystąpienia siły wyższej  

- przelewy środków z tytułu odkupienia jednostek Funduszu na podstawie zleceń przesyłanych drogą 
faksową mogą być dokonywane wyłącznie na jeden z następujących, należących do nas rachunków:  

 
Lp. Pełny numer rachunku Nazwa Banku  
  

 
 

  
 

 

  
 

 

- wyrażamy zgodę na udzielanie przez OPERA TFI informacji telefonicznych dotyczących: 
 jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na rejestrach 
 historii operacji na rejestrach 

osobie posługującej się hasłem: ........................................... 
 

 
             
 Miejscowość i  data      Stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych 
     
              

               
Imię i nazwisko         Seria i nr dowodu osobistego, miejsce wystawienia 

 
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 
 
 
Sprawdził:      



   
 

KARTA WZORU PODPISÓW 
 

Osoby upoważnione do składania zleceń nabycia oraz żądań odkupienia jednostek 
uczestnictwa Funduszu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brzmienie *) wzór *) używanego stempla firmowego

 
 
liczba wymaganych podpisów: 
........... (z kolumny I)*) 
2 w tym jeden z kolumny II*) 
3 w tym jeden z kolumny II*) 
 
nazwa jednostki nadrzędnej /organu 
założycielskiego: 
..................................................................................
..................................................................................
 

I Nazwisko i imię, stanowisko, nr i seria dowodu 
osobistego; wzór podpisu 

II*) Nazwisko i imię, stanowisko, nr i seria 
dowodu osobistego; wzór podpisu 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
..................................................................................
.................................................................................. 

 
..................................................................................
..................................................................................
 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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