
 
 

Na podstawie art. 12 Statutu OPERA NGO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,  
niniejszym składamy zlecenie (pierwszego) 

NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
Funduszu OPERA NGO SFIO 

DANE UCZESTNIKA 

Nazwa  

Siedziba  

Adres - ulica  numer  

Kod   -    miejscowość  

Telefon  e-mail  Fax  

Województwo  Kraj  

Nr REGON  Nr NIP  

Adres właściwego urzędu skarbowego  

Nr właściwego rejestru  Prowadzony przez  

 
DANE OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZLECENIE 

Nazwisko  Imię (Imiona)  

Dokument tożsamości (seria i numer)  

Typ dokumentu tożsamości  

PESEL            Obywatelstwo  

 

Nazwisko  Imię (Imiona)  

Dokument tożsamości (seria i numer) 

Typ dokumentu tożsamości  

PESEL            Obywatelstwo  

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

Nr rachunku                                  

NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

Kwota w złotych  

Słownie  

Status podatkowy (rezydent/nierezydent)   
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OŚWIADCZENIA NOWYCH UCZESTNIKÓW 
Oświadczamy, iż:  

1. Jest nam znana treść Prospektu informacyjnego Funduszu 
2. Akceptujemy treść Statutu Funduszu 
3. Dobrowolnie przekazujemy dane zawarte w formularzu oraz wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie w 

celach związanych z uczestnictwem w Funduszu 
4. Zostaliśmy poinformowani o polityce inwestycyjnej oraz o ryzyku inwestycyjnym związanym z 

inwestowaniem w Fundusz 
FORMA KOMUNIKACJI: 

Wszelka korespondencja kierowana do nas przez Fundusz lub OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A., związana z niniejszym zleceniem nabycia oraz naszym uczestnictwem w funduszu powinna być wysyłana: 
- w przypadku oświadczeń i zawiadomień dla których wymagana jest forma pisemna (proszę wybrać jedną z 

możliwości): 

 Listem poleconym na adres:  

 Listem zwykłym na adres:  

- w pozostałych przypadkach (proszę wybrać jedną z możliwości): 

 Listem poleconym na adres:  

 Listem zwykłym na adres:  

 Faksem na numer:  

 Pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

 Będzie odbierane osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru – 
informacja o możliwości odbioru będzie wysyłana na adres e-mail:  

Uwagi: 
 
 

PODPISY 
 
………………………...………. 
           Miejscowość i data 
 
 
……..…………………………. 
                   Zapis przyjął 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………...………… 
                 Stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych do składania zlecenia 

Uwagi przyjmującego zlecenie: 
 

Załączniki: 
1. Wyciąg z właściwego dla danej Organizacji rejestru. 
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz Regon 
3. Kopia dowodów osób uprawnionych do składania zlecenia 

        4.     Oświadczenie w sprawie akceptacji zleceń faksowych (fakultatywne)  
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