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Za cznik I

Dokument zawieraj cy kluczowe informacje

Cel
Poni szy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to 
materia  marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zro-
zumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka kosztów, potencjalnych zysków 
i strat z nim zwi zanych, a tak e pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt
[nazwa produktu] [nazwa twórcy PRIIP] [je eli dotyczy: kod ISIN lub niepowtarzalny identy  ka-
tor produktu] [strona internetowa twórcy PRIIP]. Aby uzyska  wi cej informacji, nale y zadzwo-
ni  pod nr tel. [nr telefonu] [w a ciwy organ twórcy PRIIP w zwi zku z dokumentem zawieraj -
cym kluczowe informacje] [data sporz dzenia dokumentu zawieraj cego kluczowe informacje]

[ostrze enie (w stosownych przypadkach): Masz zamiar kupi  produkt, który nie jest prosty 
i który mo e by  trudny w zrozumieniu]

Co to za produkt
Rodzaj
Cele
Docelowy inwestor indywidualny
[ wiadczenia ubezpieczeniowe i koszty]

Jakie s  ryzyka i mo liwe korzy ci?

Wska nik 
ryzyka

Opis pro  lu ryzyka i zysku
Ogólny wska nik ryzyka
Wzór ogólnego wska nika i opisowe wyja nienia zgodnie z za cznikiem III, 
w tym informacje na temat mo liwej maksymalnej straty: czy mog  straci  
ca y zainwestowany kapita ? Czy ponosz  ryzyko zwi zane z dodatkowymi 
obci eniami lub zobowi zaniami  nansowymi? Czy istnieje ochrona kapita u 
przed ryzykiem rynkowym? 

Scenariusze 
dotycz ce 
wyników

Wzory scenariuszy dotycz cych wyników i opisowe wyja nienia zgodnie z za-
cznikiem V, w tym – w stosownych przypadkach – informacje na temat wa-

runków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ogranicze  
wyników oraz o wiadczenie wskazuj ce, e przepisy podatkowe macierzy-
stego pa stwa cz onkowskiego inwestora indywidualnego mog  wp ywa  na 
kwot  faktycznie przypadaj c  do wyp aty.



Co si  stanie, je li [nazwa twórcy PRIIP] nie ma mo liwo ci 
wyp aty?
Informacje dotycz ce tego, czy istnieje system gwarancji, oraz nazwa gwaranta lub operatora 
systemu rekompensat dla inwestorów, a tak e ryzyka obj te i nieobj te tym systemem

Jakie s  koszty

Koszty w czasie Wzór i opisowe wyja nienia zgodnie z za cznikiem VII.

Struktura kosztów Wzór i opisowe wyja nienia zgodnie z za cznikiem VII.
Opisowe wyja nienia dotycz ce informacji, które nale y zawrze  
w odniesieniu do innych kosztów dystrybucji.

Ile czasu powinien mie  produkt i czy mog  wcze niej 
wyp aci  pieni dze

Zalecany [minimalny wymagany]okres utrzymywania: [x]

Informacje dotycz ce tego, czy mo na wyj  z inwestycji przed up ywem terminu zapadalno ci, 
warunki takiego wyj cia oraz ewentualne maj ce zastosowanie op aty i kary. Informacje o kon-
sekwencjach spieni enia produktu przed zako czeniem okresu inwestycji lub przed ko cem 
zalecanego okresu utrzymywania.

Jak mog  z o y  skarg ?

Inne istotne informacje



Za cznik II 

Wska nik ryzyka uwzgl dnia za o enie, e b dziesz 
utrzymywa  produkt [przez x lat/do dnia [je eli nie 
ma okre lonego terminu zapadalno ci]].
[W stosownych przypadkach] Je eli spieni ysz 
inwestycj  na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko 
mo e si  znacznie ró ni , a zwrot mo e by  ni szy.
[W przypadku stwierdzenia braku p ynno ci] [[Nie 
mo esz/Mo esz nie by  w stanie] spieni y  inwe-
stycji wcze niej] [[Poniesiesz/By  mo e b dziesz 
musia  pomie ] du e koszty dodatkowe, aby spie-
ni y  inwestycj  wcze niej. [W przypadku stwier-
dzenia ryzyka p ynno ci o istotnym znaczeniu] By  
mo e nie b dziesz w stanie sprzeda  produktu 
[wyj  z inwestycji] atwo lub by  mo e b dziesz 
musia  sprzeda  produkt [wyj  z inwestycji] po 
cenie, która znacznie wp ynie na uzyskany zwrot.]
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