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Informacja dotycząca OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. 

w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi 
 

 

1. Nazwa firmy 

OPERA Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 

Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000251574, NIP 1070004328, REGON 140428198, o kapitale 

zakładowym w wysokości 8.674.800,00 zł w pełni opłaconym (dalej: „Spółka”). 

2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt 

siedziba:  00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, 29 piętro 

telefon:  +48 22 379 11 11 

faks:   +48 22 379 11 13 

e-mail:   biuro@opera.pl 

3. Wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się ze Spółką i w których 

sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje 

Klient może kontaktować się ze Spółką w języku polskim. W tym języku Spółka sporządza również 

dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje. Spółka może jednak postanowić, że Klient będzie 

mógł się kontaktować w języku obcym, zaś Spółka będzie sporządzać dokumenty i przekazywać 

informacje w tym języku.   

4. Sposoby komunikowania się Klienta oraz przekazywania zleceń do Spółki  

Klient może komunikować się ze Spółką osobiście w jej siedzibie lub w jednym z Punktów Obsługi 

Klientów, jak również za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną.  

numer telefon:  +48 22 379 11 11 

numer faksu:   +48 22 379 11 13 

e-mail:    klienci.dm@opera.pl 

adres:    00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, 29 piętro 

Klient może również składać zlecenia osobiście w siedzibie Spółki, a także za pomocą telefonu na 

numer +48 22 379 11 48 lub wskazanego systemu informatycznego, jeżeli zostało tak postanowione 

w umowie zawartej z Klientem.  

W przypadku braku osobistego stawiennictwa Klienta, Klient może zostać zobowiązany do spełnienia 

określonych warunków w celu dokonania przez Spółkę identyfikacji Klienta. 
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5. Zezwolenie na działalność maklerską  

Niniejszym oświadczamy, że OPERA Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Nazwa oraz adres organu nadzoru, 

który udzielił zezwolenia: Komisja Nadzoru Finansowego, 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców 

Warszawy 1. 

6. Ochrona aktywów Klienta oraz podstawowe informacje dotyczące systemów 

gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klienta  

Spółka jest uczestnikiem systemu rekompensat tworzonego i prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Działu V ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U. z 2014 roku, poz. 94 ze zm.). Celem tego systemu jest 

zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych 

instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w Spółce, z tytułu świadczonych na ich rzecz 

wskazanych w tej ustawie usług maklerskich, w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki, 

prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Spółki nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub stwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, że Spółka nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, 

wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich 

wykonanie w najbliższym czasie. Zgodnie z art. 139 ust. 1 tej ustawy, system rekompensat 

zabezpiecza wypłatę powyższych środków inwestorów, pomniejszonych o należności Spółki od 

inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia okoliczności powodującej 

wypłatę, do wysokości równowartości w złotych kwoty 3.000 euro – w 100% wartości środków 

objętych systemem rekompensat, oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica 

środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro. Powyższe 

kwoty stanowią maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i 

na ilu rachunkach posiadał środki, lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności względem Spółki. 

Rekompensata wypłacana na rzecz współwłaścicieli instrumentów finansowych lub środków 

pieniężnych nie może przekroczyć kwoty wymienionej powyżej. Każdemu ze współwłaścicieli 

przysługuje prawo do otrzymania takiej części tej kwoty, która odpowiada wysokości jego udziału we 

współwłasności. W przypadku współwłasności łącznej, wysokość udziału określają przepisy 

odnoszące się do tej współwłasności w przypadku jej ustania. 

7. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie zawieranej umowy  

Szczegółowe zasady świadczenia przez Spółkę, na podstawie zawieranej umowy, usług maklerskich 

w zakresie: wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego 

zlecenie, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także w zakresie 

wymiany walutowej związanej z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

określa „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.”.  
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Szczegółowe zasady świadczenia przez Spółkę, na podstawie zawieranej umowy, usług maklerskich 

w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych określa 

„Regulamin prowadzenia przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. działalności maklerskiej polegającej 

na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek  instrumentów finansowych”.  

Szczegółowe zasady świadczenia przez Spółkę, na podstawie zawieranej umowy, usług maklerskich 

w zakresie oferowania instrumentów finansowych określa „Regulamin oferowania instrumentów 

finansowych w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.”. 

8. Działalność za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej 

Spółka, przy świadczeniu usług maklerskich, nie korzysta z agentów firm inwestycyjnych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U. z 2014 roku, 

poz. 94 ze zm.). 

9. Zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji Klientów składanych w związku ze 

świadczonymi usługami maklerskimi 

Reklamacje związane z działalnością Spółki należy kierować do Spółki w formie pisemnej, ustnie (tj. 

osobiście do protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Spółki), telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: biuro@opera.pl. Reklamacja w formie pisemnej może zostać złożona w 

siedzibie Spółki osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca. 

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 Spółkę 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 dnia 

otrzymania reklamacji. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego 

po dniu otrzymania reklamacji przez Spółkę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi 

przed jego upływem.  

W przypadku, gdy okres rozpatrywania reklamacji będzie dłuższy niż 30 dni, Spółka 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. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji są niewystarczające do rozstrzygnięcia sprawy 

Spółka zwraca się do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień. 

W przypadku gdy, Klient żąda potwierdzenia złożenia reklamacji, potwierdzenie jej złożenia (przyjęcia 

przez Spółkę) następuje niezwłocznie w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.  

Podstawową formą udzielania odpowiedzi przez Spółkę na reklamację jest odpowiedź pisemna. Za 

pisemną uznaje się odpowiedź udzieloną w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji. Pisemna odpowiedź jest przekazywana Klientowi, który złożył reklamację, na 

mailto:biuro@opera.pl
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wskazany przez niego adres. 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 Spółki. Zarząd Spółki 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 Spółka poinformuje 

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.  

Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Szczegółowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji Klientów określa „Procedura obsługi 

reklamacji klientów oraz udzielania informacji klientom w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.”, a 

także regulamin świadczenia przez Spółkę właściwej usługi maklerskiej, o którym mowa w pkt VII 

powyżej. 

 

10. Podstawowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów 

Spółka świadcząc usługi maklerskie stosuje regulacje wewnętrzne oraz organizacyjne mające na celu 

przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktów interesów. W przypadku, niemożliwości przeciwdziałania 

wystąpieniu konfliktu interesu, Spółka informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o 

istniejących konfliktach interesów. 

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Spółka zawiera z Klientem umowę o świadczenie 

określonej usługi maklerskiej, wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o 

tym konflikcie oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy ze Spółką o świadczenie określonej 

usługi maklerskiej. 

Szczegółowe zasady monitorowania i zarządzania konfliktami interesów określa „Regulamin 

zarządzania konfliktami interesów w OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.”. Spółka, na żądanie klienta, 

może mu przekazać, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące tych 

zasad. 

 

11. Polityka wykonywania zleceń 

Spółka świadcząc usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w celu 

uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonywaniem zleceń, stosuje 

postanowienia „Polityki wykonywania zleceń przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.”.  

Aktualna treść tego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem 

http://OPERA.pl/pl/oferta/uslugi-maklerskie/dokumenty. 

 

http://opera.pl/pl/oferta/uslugi-maklerskie/dokumenty
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12. Raporty przekazywane Klientowi ze świadczenia usług maklerskich 

W przypadku  świadczenia przez Spółkę usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, Spółka przekazuje Klientowi raport z wykonania zlecenia – 

niezwłocznie po wykonaniu zlecenia Klienta, nie później jednak niż do końca dnia roboczego 

następującego po dniu, w którym wykonane zostało zlecenie. 

Z kolei w przypadku świadczenia przez Spółkę usług maklerskich w zakresie przechowywania 

i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych, Spółka 

przekazuje Klientowi zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów – do 31 stycznia 

każdego roku kalendarzowego.  

 

13. Koszty i opłaty związane z usługami maklerskimi 

Spółka z tytułu świadczonych na rzecz Klienta usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pobiera od Klienta opłaty i prowizje określone w „Tabeli 

opłat i prowizji maklerskich OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o.” oraz - w zakresie obrotu 

niezdematerializowanymi papierami wartościowymi – w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich OPERA 

Domu Maklerskiego Sp. z o.o. w zakresie obrotu niezdematerializowanymi papierami wartościowymi”. 

Niezależnie od pobieranych przez Spółkę opłat i prowizji wymienionych powyżej tabelach, Klient może 

zostać obciążony innymi kosztami, w tym podatkami, związanymi z transakcjami zawartymi w związku 

z określonym instrumentem finansowym lub świadczoną usługą maklerską, a które nie są płatne przez 

Spółkę, ani za jej pośrednictwem. W szczególności, Spółka nie pobiera kwot należnych z tytułu 

obowiązków podatkowych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych i 

z realizacji praw z nich wynikających. Kwoty podatku dochodowego są naliczane oraz płatne na 

zasadach opisanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). 

W przypadku oprocentowania środków pieniężnych na rachunku pieniężnym klienta, Spółka nalicza, 

pobiera i wpłaca właściwemu organowi podatkowemu kwotę podatku od odsetek w wysokości 

wymaganej przepisami prawa. 

Spółka, o ile jest to związane z wykonywaną działalnością maklerską, dokonuje wymiany walutowej 

posiadanych przez Klienta środków pieniężnych na podstawie dyspozycji Klienta. Klient powinien 

wskazać Spółce bank oraz kurs wymiany, po którym zamierza dokonać wymiany walutowej, zaś 

Spółka, dokonuje wymiany walutowej we wskazanym banku oraz wskazanym kursie, o ile przyjęła 

dyspozycję Klienta do realizacji. W razie niewskazania przez Klienta banku lub kursu wymiany, Spółka 

dokonuje wymiany walutowej w banku zapewniającym uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla 

Klienta, zgodnie z zasadami „Polityki wykonywania zleceń przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.”. 

 

14.   Przechowywanie instrumentów finansowych i aktywów klienta 

Środki pieniężne Klientów przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach pieniężnych 

prowadzonych dla Spółki odrębnie od środków własnych Spółki. 
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Środki pieniężne Klientów Spółki mogą być deponowane wyłącznie w banku krajowym, zagranicznej 

instytucji kredytowej lub banku zagranicznym. Aktualnie Spółka deponuje środki pieniężne lub 

instrumenty finansowe Klientów w następujących podmiotach: 

 ING Bank Śląski S.A. (podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego), 

 Macquarie Bank Limited London Branch (podmiot licencjonowany w Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez FSA pod numerem rejestrowym 170934), 

 Jefferies Bache Limited (podmiot licencjonowany w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej przez FSA pod numerem rejestrowym 114226). 

Każda z wyżej wymienionych instytucji zobowiązała się do wydzielenia środków pieniężnych i 

instrumentów finansowych Klientów oraz zagwarantowała odrębne traktowanie tych środków 

względem pozostałych zobowiązań. 

Zagraniczne derywaty mogą być przechowywane na rachunkach praw pochodnych prowadzonych dla 

Spółki przez wymienione powyżej zagraniczne instytucje. Informacje na temat tych podmiotów 

dostępne są na stronie FSA: http://www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do. 

Instrumenty finansowe będące w krajowym obrocie zorganizowanym przechowywane są w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

Zasady świadczenia usług przez zagraniczną firmę inwestycyjną lub zagraniczny bank depozytariusz, 

w tym prowadzenie rachunków dla Spółki, na których zapisywane są instrumenty finansowe Klienta 

mogą podlegać prawu krajowemu państwa, w którym zagraniczne przedsiębiorstwo inwestycyjne lub 

zagraniczny bank depozytariusz prowadzą działalność. Zagraniczne instrumenty finansowe mogą 

podlegać prawu krajowemu państwa, w którym emitent ma swoją siedzibę lub państwa w którym są 

one notowane na rynku. Oznacza to, że prawa Klienta mogą być uregulowane w sposób odmienny od 

regulacji obowiązujących w Polsce. 

Spółka ponosi odpowiedzialność względem Klienta z tytułu zwrotu Klientowi aktywów przekazanych 

przez Spółkę innemu podmiotowi do przechowywania na zasadach krajowych regulacji, również w 

przypadku niewypłacalności tego podmiotu. 

Zagraniczne instrumenty finansowe nabywane na rzecz Klienta oraz środki Klienta w walucie obcej 

mogą być przechowywane na rachunku zbiorczym prowadzonym dla Spółki przez jeden z wyżej 

wymienionych podmiotów. Niemniej, są one ewidencjonowane w indywidualnym rejestrze Klienta 

prowadzonym przez Spółkę niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia transakcji na rynku, 

z uwzględnieniem obowiązujących na danym rynku regulacji. Stroną umowy takiego rachunku jest dla 

zagranicznej firmy inwestycyjnej Spółka. Funkcjonowanie rachunku zbiorczego może wiązać się ze 

stosowaniem przez zagraniczne firmy inwestycyjne jednolitych regulacji, w tym podatkowych, 

nadzorczych, związanych z prawem upadłościowym, jeżeli takie muszą być zgodnie z prawem 

lokalnym zastosowane, obowiązujących względem Spółki, a nie Klienta. 

Spółka zapewnia Klientowi, na jego wniosek i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, dostęp do 

informacji związanych z regulacjami na danym rynku zagranicznym. 
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Zasady wykorzystania przysługujących Spółce praw w stosunku do aktywów Klienta, w tym 

możliwości zaspokojenia roszczeń Spółki z instrumentów finansowych i środków pieniężnych Klienta, 

reguluje odpowiednia umowa zawarta z Klientem. 


