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INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. W ZAKRESIE 

ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

1. Firma TFI  
 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  

 
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez TFI 
 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) prowadzi działalność na podstawie decyzji Komisji 
Nadzoru Finansowego z dnia 17 maja 2005 roku.  
 
3. Sposoby komunikowania się Klienta z TFI 
 

W zakresie usługi zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych świadczonej przez 
TFI Klient może kontaktować się z TFI: 
a) osobiście w siedzibie TFI w godzinach od 9.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku,  
b) korespondencyjnie pod adresem siedziby TFI,  
c) telefonicznie pod numerami Infolinii TFI 801 467 372 lub 22 354 84 38,  
d) za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@opera.pl   
W kontaktach z Klientami pracownicy TFI używają języka polskiego. Dokumenty i informacje przeznaczone dla 
Klientów sporządzane są w języku polskim, chyba że TFI i Klient ustalą inaczej.    
TFI zapewnia Klientom możliwość składania zapytań w zakresie działalności TFI w sposób określony powyżej.    
 
4. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z TFI 

 
Adres:     Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Rzeczypospolita Polska 
 
Numer telefonu    +48 22 379 11 10 
 
Numer faksu    +48 22 379 11 12 
 
Adres strony internetowej  www.opera-tfi.pl  
 
Adres poczty elektronicznej   biuro@opera.pl. 
 

5. Podstawowe zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich załatwiania przez TFI 
 

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub ustnej bezpośrednio w siedzibie TFI lub 
korespondencyjnie na adres TFI wskazany w pkt. 4 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany w pkt. 4, a także telefonicznie za pośrednictwem Infolinii TFI wskazanej w pkt. 3.  
Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w każdym czasie, chyba że przepisy prawa wprowadzają 
ograniczenia terminu złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta 
zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez TFI chyba, że okoliczność ta nie ma 
wpływu na sposób procedowania z reklamacją. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego 
pełnomocnika (przedstawiciela). 
Reklamacja jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu.  
W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, o czym TFI informuje 
Klienta niezwłocznie. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego pod dniu 
otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.  
W przypadku, gdy okres rozpatrywania reklamacji będzie dłuższy niż 30 dni, TFI przekazuje Klientowi informację 
wyjaśniając przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, wskazując okoliczności, które muszą zostać 
ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa termin rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi na 
reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od otrzymania reklamacji.  



 
 

 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rondo ONZ 1,00-124 Warszawa, Tel. (+48) 22 379 11 10, fax (+48) 22 379 11 12, e-
mail:biuro@opera.pl , wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000228007, NIP 1070001531, kapitał zakładowy w wysokości 1.981.200 złotych, opłacony w całości 

  

Jeżeli informacje zawarte w reklamacji są niewystarczające do rozstrzygnięcia sprawy TFI zwraca się do Klienta 
o złożenie dodatkowych wyjaśnień.  
W przypadku gdy, Klient żąda potwierdzenia złożenia reklamacji, potwierdzenie jej złożenia (przyjęcia przez TFI) 
następuje niezwłocznie w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.  
Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi w formie pisemnej. Za pisemną uznaje się odpowiedź 
udzieloną w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może być 
dostarczona w innej formie niż pisemna wyłącznie na wniosek Klienta, w szczególności poprzez pocztę 
elektroniczną. 
W przypadku uzyskania odpowiedzi niezadowalającej, Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej 
sprawie do zarządu TFI. Zarząd TFI rozpatruje zażalenie Klienta na sposób rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 
dni od daty wpływu. Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na wskazany przez niego adres. 
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do sądu 
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę pozwanego, o czym TFI informuje Klienta w odpowiedzi 
nieuwzględniającej zażalenia na sposób rozpoznania reklamacji, wskazując podmiot, który powinien zostać 
pozwany i sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy.  
Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, a także do Rzecznika Finansowego.  
TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  
 
6. Podstawowe zasady postępowania TFI w przypadku powstania konfliktu interesów oraz 

informacja, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych 
zasadach 
 

Przez konflikt interesów należy rozumieć znane TFI okoliczności mogące doprowadzić do powstania 
sprzeczności między interesem TFI lub osoby obowiązanej a obowiązkiem działania przez TFI w sposób rzetelny, 
z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników funduszu inwestycyjnego oraz Klientów TFI, jak 
również znane TFI okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami uczestników 
funduszy inwestycyjnych lub Klientów. 
Wszelkie decyzje oraz działania TFI powinny uwzględniać troskę o unikanie możliwości powstania konfliktu 
interesów. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów TFI zawsze uznaje interes uczestnika Funduszu  
za priorytetowy. TFI w ramach swojej działalności wdrożyło regulamin  określający sposób postępowania TFI  
w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów, uwzględniający organizację wewnętrzną TFI, jak 
również rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez TFI.  
TFI przed przyjęciem zlecenia otwarcia rejestru informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji,  
o podstawowych zasadach postępowania TFI w przypadku powstania konfliktu interesów oraz przekazuje 
informację, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach zawarte 
w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 
7. Koszty i opłaty związane z usługą 
 

TFI nie przyjmuje od osób trzecich innych niż Klient żadnych korzyści z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa  
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy. TFI przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa  przez fundusze pobiera od Klienta  opłaty manipulacyjne wskazane w statutach funduszy.    

8. Sposoby przekazywania zleceń do TFI 
 

TFI prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy 
poprzez przyjmowanie zleceń w formie dokumentu w siedzibie TFI oraz za pośrednictwem dyrektorów 
regionalnych i innych upoważnionych osób, a także za pośrednictwem platform internetowych oraz  
telefonicznie. 
Składanie zleceń za pośrednictwem Internetu i telefonu jest udostępnione Klientom, którzy wyrazili wolę 
składania zleceń za pośrednictwem Internetu i telefonu.  
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9. Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa  
 

Usługa pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy polega na przyjmowaniu od 
Klientów zleceń otwarcia Konta Uczestnika/Rejestru, nabycia, odkupienia, zamiany, ustanowienia lub 
odwołania pełnomocnictwa, ustanowienia lub odwołania blokady oraz innych oświadczeń woli dotyczących 
uczestnictwa w funduszach. Zlecenia oraz oświadczenia woli Klientów są przyjmowane na formularzach 
zaakceptowanych przez TFI lub z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej do przyjmowania zleceń.  
Przed przyjęciem zlecenia przedstawiciel TFI informuje Klienta o zasadach uczestnictwa w funduszach, 
korzyściach i ryzykach związanych z uczestnictwem w funduszach, zasadach i terminach realizacji zleceń przez 
fundusze, kosztach i opłatach związanych z uczestnictwem w funduszach oraz o istniejących konfliktach 
interesów.  
TFI nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich 
odkupienia oraz nie przechowuje jednostek uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub 
umarzających jednostki uczestnictwa, za pośrednictwem TFI.  
TFI obsługuje wszystkich uczestników funduszy bez względu na to, za pośrednictwem jakiego dystrybutora 
otworzyli rejestr w funduszu.  
 
10. Informacje wymagane z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 827) 
 
TFI niniejszym informuje, iż niektóre zlecenia mogą być składane przy wykorzystaniu środków porozumiewania 
się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu, za pomocą faksu lub za pośrednictwem systemów 
komputerowych, w zależności od środków porozumiewania się na odległość udostępnianych przez wybranego 
przez Klienta dystrybutora wskazanego w prospekcie informacyjnym funduszu.  
Z tytułu korzystania ze środków porozumiewania się na odległość konsument poniesie dodatkowe koszty, 
których wysokość zostanie określona przez wybranego przez konsumenta operatora środków porozumiewania 
się na odległość (koszty zgodne z taryfą danego operatora). 
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy uczestnictwa w funduszu, przy czym, zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego, uczestnikowi 
przysługuje prawo złożenia, w każdym czasie, żądania odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego. 
Językiem stosowanym w relacjach fundusz oraz TFI z konsumentem jest język polski. Prawem właściwym 
stanowiącym podstawę stosunków fundusz oraz TFI z Klientem przed zawarciem umowy, jak również 
właściwym do zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w funduszu, jest prawo polskie. TFI dąży, aby spory 
stron, wynikające z umowy uczestnictwa w funduszu, były rozstrzygane polubownie. Sądem właściwym do 
rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy uczestnictwa w funduszu jest zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
Pozostałe informacje, które zgodnie z art. 39 ustawy o prawach konsumenta, powinny być przekazane przez 
fundusz są zawarte są w odpowiednich częściach prospektu informacyjnego funduszu oraz Kluczowych 
Informacji dla Inwestorów, w tym także w zakresie pobieranych opłat. Z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa, TFI jest uprawnione, a w przypadku zaistnienia określonych przepisami prawa zdarzeń także 
ma obowiązek, dokonać zmian Statutu, Prospektu oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów, w tym także w 
zakresie pobieranych opłat. Zmiany Statutu, Prospektu oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów są 
udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl (www.novofundusze.pl). Do czasu 
dokonania zmian, informacje przedstawione w Statucie, Prospekcie oraz w Kluczowych Informacjach dla 
Inwestorów mają charakter wiążący.  
Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się do miejskiego rzecznika konsumentów, jak również do 
organizacji konsumenckich, jak również innych instytucji, do których statutowych lub ustawowych zadań należy 
ochrona interesów konsumentów.  
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