
 
 
 
 
 

Informacje o ryzyku 
 
 

ryzyko związane  

z inwestowaniem 

• Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje tego, że: 

 zrealizujesz założony cel inwestycyjny, 

 uzyskasz określony wynik inwestycyjny. 

Należy się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części środków. 

• Szczegółowy opis czynników ryzyka możesz znaleźć w: 

 dokumentach, które określają warunki emisji danego funduszu i instrumentu finansowego, 

 prospekcie informacyjnym, 

 prospekcie emisyjnym, 

 memorandum informacyjnym 

 warunkach emisji danego funduszu.  

 Jednostki uczestnictwa funduszy oraz instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. 

Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.  

 Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy i instrumentów finansowych może się zmieniać 

wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków 

może się zwiększyć lub zmniejszyć. 

odpowiedzialność za 

decyzje inwestycyjne  

• mBank S.A. świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego na podstawie odrębnych umów. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w jednostki funduszy lub instrumenty 

finansowe. 

wpływ podatków i 

opłat na potencjalne 

korzyści 

• Potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze oraz instrumenty finansowe mogą ulec zmniejszeniu o: 

 pobierane podatki, 

 opłaty, które wynikają z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. 

zasady i opłaty 

związane z usługą 

• Opłaty związane z usługą przyjmowania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w 

funduszach znajdziesz w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku w Polsce dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A: Produkty inwestycyjne”. 

• Zasady, na jakich świadczymy usługę, znajdziesz w „Regulaminie Supermarketu Funduszy 

Inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  

o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 
169.347.928. 


