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Regulamin składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu i telefonu 

 (dalej „Regulamin”) 
(dotyczący OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) 

 

I. Zasady ogólne 

1. Za pomocą internetu, w systemie transakcyjnym fundusz.pl 
(dalej „System”), mogą być dokonywane następujące zlecenia 
i dyspozycje dotyczące OPERA Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego (dalej „Fundusz”):  

a. Otwarcie Konta Uczestnika, 

b. Odkupienie i przekazanie środków z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na jeden z trzech rodzajów 
rachunków bankowych: 

- Rachunek Główny – numer rachunku bankowego 
Uczestnika prowadzonego w banku krajowym lub w 
oddziale banku zagranicznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podany w zleceniu otwarcia 
Konta Uczestnika lub zleceniu zapisu na Jednostki 
Uczestnictwa lub numer rachunku bankowego 
Uczestnika, spełniający wyżej wymienione kryteria, 
podany w dyspozycji zmiany Rachunku Głównego, 

- Rachunek Zdefiniowany – numer rachunku bankowego 
prowadzonego w banku krajowym lub w oddziale banku 
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wprowadzony do Systemu i w nim zachowany, 

- Rachunek Dowolny – numer rachunku bankowego 
prowadzonego w banku krajowym lub w oddziale banku 
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
podawany każdorazowo w momencie składania zlecenia 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

c. Zamiana Jednostek pomiędzy subfunduszami 
wydzielonymi w ramach Funduszu (dalej „Subfundusze” 
lub „Subfundusz”),  

d. Ustanowienie/odwołanie blokady Jednostek Uczestnictwa 
na Subkoncie Uczestnika, 

e. Dodanie numeru rachunku bankowego do listy 
Rachunków Zdefiniowanych, 

f. Zmiana Rachunku Głównego i Rachunku Zdefiniowanego, 

g. Zmiana limitu wypłat na Rachunek Dowolny, 

h. Sprawdzanie stanu Subkont Uczestnika, 

i. Zmiana danych osobowych, 

j. Zmiana sposobu komunikacji, 

k. Wypełnienie testu odpowiedniości, w celu dokonania 
oceny czy przewidziany produkt jest dla Uczestnika 
odpowiedni.  

2. Warunkiem składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem 
internetu jest:  

a. W przypadku osób nieposiadających Konta Uczestnika 
w Funduszu – złożenie Zlecenia Otwarcia Konta 
Uczestnika za pośrednictwem internetu oraz oświadczenia 
o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego 
postanowień. 

b. W przypadku osób posiadających Konto Uczestnika (dalej 
„Uczestnicy”), złożenie dyspozycji aktywacji kanału 

internetowego oraz oświadczenia o zapoznaniu się 
z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. 

c. Ustalenie Loginu i Hasła spełniającego wymogi 
bezpieczeństwa zapisane w Systemie. 

d. Aktywacja kanału przez Agenta Transferowego po 
otrzymaniu prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

e. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za 
niezrealizowanie dyspozycji i zleceń Uczestnika 
spowodowane awarią urządzeń służących składaniu lub 
realizacji złożonych dyspozycji i zleceń.  

3. Uczestnik zobowiązana jest niezwłocznie poinformować 
Fundusz o wszelkich zmianach jego danych podanych 
w dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika. Wymaganej zmiany 
danych należy dokonać w sposób opisany w Rozdziale III 
pkt 19. 

II. Posługiwanie się Hasłem i Hasłami SMS 

1. Hasło jest ustalane przez Uczestnika i powinno być zgodne 
z wymogami bezpieczeństwa zapisanymi w Systemie. 

2. Hasło może być zmieniane przez Uczestnika na nowe, 
zgodne z wymogami bezpieczeństwa zapisanymi w Systemie.  

3. Hasło nie powinno być udostępniane osobom 
nieuprawnionym. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za 
realizację prawidłowo złożonych zleceń przy użyciu Hasła 
przez osoby nieuprawnione.  

4. W przypadku utraty Hasła lub przekazania go osobie 
nieuprawnionej, Uczestnik powinien niezwłocznie zmienić 
dotychczasowe Hasło na nowe. 

5. Fundusz nie odpowiada za ewentualne szkody, jakie mogą 
być następstwem utraty Hasła przez Uczestnika, do momentu 
zablokowania dostępu internetowego do Konta Uczestnika. 

6. Blokady dostępu przez internet do Konta Uczestnika można 
dokonać poprzez kontakt z numerem infolinii 0-801 4 67372 
(0-801 4 OPERA) lub+48 22 354 84 38. 

7. Odblokowanie dostępu przez internet do Konta Uczestnika 
wymaga przesłania do Agenta Transferowego prawidłowo 
wypełnionego i podpisanego formularza „Odblokowania usługi 
internetowej”. 

8. Zlecenie odkupienia Jednostek i przekazania środków na 
Rachunek Dowolny wymaga podania Hasła SMS w celu jego 
dodatkowej weryfikacji. 

9. Dyspozycje: 

a. Dodania Rachunku Zdefiniowanego, 

b. Modyfikacji Rachunku Zdefiniowanego, 

c. Usunięcia Rachunku Zdefiniowanego, 

d. Modyfikacji metody komunikacji, 

- wymagają podania Hasła SMS w celu ich dodatkowej 
weryfikacji. 

10. Hasło SMS to ciąg liczb przesyłany w postaci wiadomości 
tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego Uczestnika 
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zapisany w Systemie. Hasło SMS należy wprowadzić 
w odpowiednim polu pojawiającym się na ekranie w czasie 
składania dyspozycji lub zlecenia. 

11. W przypadku utraty telefonu, na którego numer przesyłane są 
Hasła SMS, należy niezwłocznie zablokować Hasła SMS 
poprzez kontakt z Agentem Transferowym pod 
numerem infolinii 0-801 4 67372 (0-801 4 OPERA) lub 
+48 22 354 84 38. Po zablokowaniu Haseł SMS nie będzie 
możliwe składanie dyspozycji i zleceń wymagających podania 
Hasła SMS do czasu odblokowania lub zmiany numeru 
telefonu. 

12. Odblokowanie lub zmiana numeru telefonu, na który 
przesyłane są Hasła SMS, wymaga zalogowania się do 
Systemu i wydrukowania formularza „Zmiany danych” 
dostępnego w zakładce „Wnioski”. 

III. Szczegółowe zasady składania dyspozycji za 
pośrednictwem Internetu 

1. Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu 
przyjmowane są codziennie, przez całą dobę pod adresem: 
www.fundusz.pl. 

2. W celu złożenia dyspozycji osoba uprawniona po połączeniu 
się ze wskazaną stroną, wybiera opcję „Logowanie” oraz 
wprowadza w odpowiednich polach Login oraz Hasło, 
w celach identyfikacyjnych. W celu otwarcia Konta Uczestnika 
należy wybrać opcję „Chcę przystąpić do Funduszu”. 

3. W procesie składania zlecenia otwarcia Konta Uczestnika 
osoba składająca zlecenie ma możliwość zapoznania się  z 
testem odpowiedniości i jego wypełnienia, w celu dokonania 
oceny czy przewidziany produkt jest dla niej odpowiedni. 
Niezapoznanie się z testem odpowiedniości lub odmowa 
udzielenia odpowiedzi po zapoznaniu się z testem 
odpowiedniości albo wynik negatywny nie powoduje odmowy 
zbycia jednostek uczestnictwa Funduszu. 

4. Przy składaniu zlecenia otwarcia Konta Uczestnika osoba 
składająca zlecenie podaje numer rachunku bankowego, 
służącego do przekazania środków z tytułu dokupienia 
Jednostek Uczestnictwa. Jest to Rachunek Główny 
Uczestnika. Rachunek ten może być prowadzony jedynie na 
rzecz Uczestnika/Przedstawiciela Ustawowego. Walutą 
Rachunku Głównego może być tylko polski złoty. 

5. Po podaniu danych osobowych i numeru rachunku 
bankowego osoba składająca zlecenie potwierdza 
zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami. Osoba 
składająca zlecenie Otwarcia Konta Uczestnika ma możliwość 
wydrukowania wzoru Zlecenia Otwarcia Konta Uczestnika, w 
celu zapoznania się z jego treścią. Po udanym zakończeniu 
procesu rejestracji, na adres korespondencyjny na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w Zleceniu Otwarcia 
Konta Uczestnika, zostanie wysłane pocztą kurierską 
Zlecenie Otwarcia Konta Uczestnika zawierające dane 
podane przez osobę składającą Zlecenie Otwarcia Konta 
Uczestnika. Po doręczeniu Zlecenia Otwarcia Konta 
Uczestnika przez Kuriera osoba składająca zlecenie lub 
osoby upoważnione do jej reprezentowania w przypadku, gdy 
osobą składającą zlecenie jest osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, podpisują 
w obecności Kuriera Zlecenie Otwarcia Konta Uczestnika. 
Kurier doręczający Zlecenie Otwarcia Konta Uczestnika, 
działając w imieniu Funduszu, dokonuje identyfikacji osoby 
składającej zlecenie oraz osób upoważnionych do jej 
reprezentowania w przypadku, gdy osobą składająca zlecenie 
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej, na zasadach 
określonych w art. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu.   

6. Uaktywnienie kanału internetowego powiązanego z Kontem 
Uczestnika, poprzez aktywację Loginu i Hasła następuje 
w momencie: 

a. otrzymania przez Agenta Transferowego podpisanego 
przez Uczestnika Zlecenia Otwarcia Konta Uczestnika lub 

b. zarejestrowania wpłaty na co najmniej jednym 
z indywidualnych rachunków powiązanych z rachunkiem 
nabyć każdego Subfunduszu, przypisanych do danego 
Konta Uczestnika. 

- w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

7. W przypadku Uczestników, którzy: 

a. otworzyli Konto Uczestnika bezpośrednio w Towarzystwie 
lub u Dystrybutora, 

b. utracili Login lub Hasło, 

c. zablokowali dostęp do kanału internetowy z powodów 
bezpieczeństwa, 

- uzyskanie dostępu do kanału internetowego wymaga 
wybrania opcji „Odblokowanie usługi internetowej” 
i wprowadzenia odpowiednich danych w szablonie 
pojawiającym się na ekranie. Po wydrukowaniu 
odpowiedniego formularza, należy go podpisać i przesłać do 
Agenta Transferowego. W przypadku niezgodności podpisu 
na formularzu z podpisem na Zleceniu Otwarcia Konta 
Uczestnika, kanał internetowy nie zostanie aktywowany. 

8. Po prawidłowym zalogowaniu Uczestnik ma możliwość 
składania zleceń i dyspozycji dotyczących Konta Uczestnika, 
do którego przypisane są wprowadzone Login i Hasło. 
Zlecenia i dyspozycje dotyczą Subkonta Uczestnika, które 
zostało wybrane poprzez wybranie opcji „Szczegóły” 
w zakładce „Moje inwestycje” i którego nazwa Subfunduszu 
widnieje na danej zakładce. Po wybraniu odpowiedniego 
zlecenia lub odpowiedniej dyspozycji należy wpisać właściwe 
dane w rubrykach szablonu pojawiającego się na ekranie. 

9. Po prawidłowym zalogowaniu pojawia się zakładka „Moje 
inwestycje”, zawierająca listę wszystkich Subkont Uczestnika 
wraz z informacjami o ilości posiadanych Jednostek 
Uczestnictwa, dacie wyceny Jednostek Uczestnictwa, ich 
wartości oraz ilości dostępnych Jednostek Uczestnictwa, 
tj. ilość Jednostek Uczestnictwa na danym subkoncie 
pomniejszona o ewentualne blokady.  

10. Po prawidłowym zalogowaniu i wybraniu opcji „Moje rachunki 
do wypłat” Uczestnik otrzymuje wgląd w Rachunek Główny 
oraz Rachunki Zdefiniowane, jeśli zostały dodane. Uczestnik 
ma możliwość dodania nowego Rachunku Zdefiniowanego. 
W tym celu należy wybrać opcję „Nowy” w zakładce „Moje 
rachunki do wypłat” i wprowadza właściwe dane w rubrykach 
szablonu pojawiającego się na ekranie. Uczestnik ma 
możliwość wprowadzenia „Komentarza”, który będzie 
widoczny w tytule przelewu. Definiując nowy Rachunek 
Zdefiniowany, Uczestnik wprowadza limit jednorazowej 
wypłaty z tytułu umorzenia Jednostek. W celu modyfikacji 
wprowadzonego wcześniej Rachunku Zdefiniowanego należy 
wybrać opcję „Modyfikuj”. 
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11. Zmiana Rachunku Głównego możliwa jest po wybraniu opcji 
„Zmiana danych” w zakładce „Wnioski”. W celu zmiany 
Rachunku Głównego należy wybrać kartę „Zmiana Rachunku 
Głównego” i wprowadzić odpowiednie dane na pojawiającym 
się na ekranie formularzu. Aby zakończyć zmianę należy 
nacisnąć przycisk „Zakończ”. Operacja ta spowoduje 
wygenerowanie formularza zmiany danych, który należy 
wydrukować, podpisać i przesłać na adres Agenta 
Transferowego. Podpis na formularzu musi być zgodny 
z podpisem widniejącym na Zleceniu Otwarcia Konta 
Uczestnika. Zmiana Rachunku Głównego będzie widoczna w 
Systemie po otrzymaniu i zarejestrowaniu formularza zmiany 
danych przez Agenta Transferowego. W przypadku 
niezgodności podpisu na formularzu z podpisem na Zleceniu 
Otwarcia Konta Uczestnika, zmiana nie zostanie 
zarejestrowana. 

12. Uczestnik ma możliwość dokonania zlecenia umorzenia 
i przekazania środków z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa na Rachunek Dowolny. Zlecenie takie wymaga 
każdorazowego potwierdzenia zlecenia Hasłem SMS.  

13. Zlecenie umorzenia i przekazania środków z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na Rachunek Główny może opiewać 
na: 

- ustaloną kwotę, która ma zasilić rachunek odbiorcy (kwotę 
netto), 

- podaną przez osobę składającą zlecenie liczbę Jednostek 
Uczestnictwa, 

- wszystkie Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na 
Subkoncie. 

14. Zlecenie umorzenia i przekazania środków z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na Rachunek Zdefiniowany 
i Rachunek Dowolny może opiewać tylko na ustaloną kwotę, 
która ma zasilić rachunek odbiorcy (kwotę netto).  

15. Limit jednorazowej transakcji na Rachunek Dowolny ustalany 
jest w momencie składania Zlecenia Otwarcia Konta 
Uczestnika. Limit ten może zostać zmieniany po wybraniu 
opcji „Zmiana danych” w zakładce „Wnioski”, a następnie 
wpisaniu nowego limitu w zakładce „Zmiana limitów”. Aby 
zakończyć zmianę należy nacisnąć przycisk „Zakończ”. 
Operacja ta spowoduje wygenerowanie formularza zmiany 
danych, który należy wydrukować, podpisać i przesłać na 
adres Agenta Transferowego. Podpis na formularzu musi być 
zgodny z podpisem widniejącym na Zleceniu Otwarcia Konta 
Uczestnika. Zmiana Rachunku Głównego będzie widoczna w 
Systemie po otrzymaniu i zarejestrowaniu formularza zmiany 
danych przez Agenta Transferowego. W przypadku 
niezgodności podpisu na formularzu z podpisem na Zleceniu 
Otwarcia Konta Uczestnika, zmiana nie zostanie 
zarejestrowana. 

16. Minimalna wartość zlecenia umorzenia jednostek 
uczestnictwa Subfunduszy za pośrednictwem systemu 
transakcyjnego fundusz.pl wynosi 0,01 złotego.  

17. Uczestnik ma możliwość dokonania zlecenia zamiany 
Jednostek pomiędzy Subfunduszami. W celu złożenia 
zlecenia zamiany Uczestnik wybiera opcję „Przelewy 
pomiędzy subfunduszami”, a następnie wskazuje ilość 
jednostek lub kwotę, która ma zostać zamieniona. Minimalna 
wartość zlecenia zamiany to 500 złotych. 

18. Uczestnik ma możliwość dokonania zlecenia blokady 
Jednostek na Subkoncie. W celu złożenia zlecenia blokady 

Uczestnik wybiera opcję, „Blokowanie” w zakładce „Blokady”, 
a następnie wskazuje ilość jednostek, która ma zostać 
zablokowana. Blokada założona w Systemie obowiązuje do 
momentu odblokowania Jednostek przez Uczestnika. 
Odblokowania Jednostek można dokonać w zakładce 
„Blokady”. Uczestnik nie ma możliwości odblokowania 
w Systemie Jednostek, na których ustanowiony jest Zastaw. 

19. Po wybraniu opcji „Zmiana danych” w zakładce „Wnioski”, 
Uczestnik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych 
i teleadresowych. W celu zmiany danych należy wypełnić te 
pola pojawiające go się na ekranie formularza, które uległy 
zmianie. Aby zakończyć zmianę należy nacisnąć przycisk 
„Zakończ”. Operacja ta spowoduje wygenerowanie formularza 
zmiany danych, który należy wydrukować, podpisać i przesłać 
na adres Agenta Transferowego. Podpis na formularzu musi 
być zgodny z podpisem widniejącym na Zleceniu Otwarcia 
Konta Uczestnika. Zmiana Rachunku Głównego będzie 
widoczna w Systemie po otrzymaniu i zarejestrowaniu 
formularza zmiany danych przez Agenta Transferowego. W 
przypadku niezgodności podpisu na formularzu z podpisem 
na Zleceniu Otwarcia Konta Uczestnika, zmiana nie zostanie 
zarejestrowana. 

20. Uczestnik ma możliwość zmiany sposobu dostarczania 
potwierdzeń transakcji oraz jej częstotliwości. W celu zmiany 
metody komunikacji należy w zakładce „Komunikacja” wybrać 
opcję „Modyfikuj” i wprowadzić właściwe dane w formularzu 
pojawiającym się na ekranie. 

21. Za datę i godzinę złożenia zlecenia przyjmuje się datę 
i godzinę, która zostanie wyświetlona na ekranie komputera 
przy złożonej dyspozycji lub zleceniu oraz zapisana na 
wydruku potwierdzenia transakcji. 

22. Dyspozycje i zlecenia złożone przez Uczestnika otrzymują 
status „transakcji oczekujących” do czasu zarejestrowania ich 
przez Agenta Transferowego. Informacje o transakcjach 
oczekujących dostępne są w zakładce „Operacje w toku”. 
Informacje o zrealizowanych transakcjach dostępne są 
w zakładce „Historia”. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 
do niniejszego Regulaminu. 

2. O wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu, 
Towarzystwo powiadomi Uczestników z jednodniowym 
wyprzedzeniem na stronie internetowej www.opera-tfi.pl. 
Uczestnik, który nie akceptuje wprowadzonych zmian do 
Regulaminu może zrezygnować z korzystania z Systemu na 
zasadach określonych w pkt. 3. 

3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania 
z Systemu poprzez złożenie oświadczenia o zaprzestaniu 
korzystania z Systemu. Z dniem otrzymania przez Agenta 
Transferowego prawidłowo wypełnionego oświadczenia 
dostęp przez internet jest blokowany. 

4. Fundusz może z ważnych przyczyn zablokować dostęp przez 
internet do Konta Uczestnika. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem 
stosuje się postanowienia statutu i prospektu informacyjnego 
Funduszu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2009 r. 

http://www.opera-tfi.pl/

