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1. WARTA Bezpieczny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Celem Funduszu jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości. 
Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne papiery wartościowe w sposób umożliwiający minimalizację ryzyka. W związku z powyższym 
poziom ryzyka można określić jako niski ponieważ całość środków lokowana jest na rynku obligacji i rynku pieniężnym. Oczekiwać można 
stabilnego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa, jedynie z niewielkimi wahaniami w krótkim terminie. Okresy spadku wartości jednostki 
uczestnictwa powinny należeć do rzadkości. Dlatego fundusz WARTA Bezpieczny jest przeznaczony dla osób, które cenią sobie pewność 
inwestycji, nawet za cenę mniejszych zysków. 
Aktywa funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania 
określonych jako procent ogółu aktywów: 
1) papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 1 00%, 
2) obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%, 
3) obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%, 
4) listy zastawne - od 0% do 30%, 
5) wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych. 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 389,13 11 987,91 19 566,50 
Średni zwrot w każdym roku -15,27% -0,05% -0,73% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 985,46 12 256,84 20 860,75 
Średni zwrot w każdym roku -0,36% 1,06% 1,41% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 093,01 12 566,95 21 439,71 
Średni zwrot w każdym roku 2,33% 2,33% 2,33% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 203,59 12 888,30 22 042,72 
Średni zwrot w każdym roku 5,09% 3,61% 3,26% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 46,36 295,41 761,05 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,25% 1,25% 1,25% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,25% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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2. WARTA Rockbridge Akcji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Rockbridge Akcji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Rockbridge 
subfundusz Rockbridge Akcji. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.rockbridge.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 979,15 10 318,91 15 523,27 
Średni zwrot w każdym roku -50,52% -7,36% -8,33% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 269,77 9 705,39 15 546,49 
Średni zwrot w każdym roku -18,26% -10,24% -8,28% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 882,03 11 284,18 18 239,91 
Średni zwrot w każdym roku -2,95% -3,04% -3,06% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 591,31 13 236,03 21 681,45 
Średni zwrot w każdym roku 14,78% 4,98% 2,70% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 145,66 894,45 2 222,43 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,03% 4,03% 4,03% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,03% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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3. WARTA Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Rockbridge Akcji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Rockbridge 
subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.rockbridge.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 998,67 11 371,49 17 106,19 
Średni zwrot w każdym roku -50,03% -2,67% -5,17% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 409,33 10 205,16 16 569,70 
Średni zwrot w każdym roku -14,77% -7,88% -6,21% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 935,70 11 591,19 18 981,69 
Średni zwrot w każdym roku -1,61% -1,72% -1,74% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 522,39 13 237,91 21 936,28 
Średni zwrot w każdym roku 13,06% 4,99% 3,10% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 146,31 906,41 2 271,73 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,02% 4,02% 4,02% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,02% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 

 

  



 

Strona 4 z 48 
 

4. WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz 
inwestycyjny Rockbridge subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w 
prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.rockbridge.pl/notowania 
  

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 166,01 10 323,71 15 781,26 
Średni zwrot w każdym roku -45,85% -7,34% -7,80% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 368,26 10 248,81 16 832,91 
Średni zwrot w każdym roku -15,79% -7,68% -5,69% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 988,73 11 921,45 19 800,76 
Średni zwrot w każdym roku -0,28% -0,33% -0,33% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 714,87 13 997,22 23 606,89 
Średni zwrot w każdym roku 17,87% 7,90% 5,58% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 162,25 1 015,16 2 568,63 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,43% 4,43% 4,43% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,43% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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5. WARTA Rockbridge Zrównoważony Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Rockbridge Zrównoważony jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
Rockbridge subfundusz Rockbridge Zrównoważony. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym 
tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.rockbridge.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 618,07 10 967,44 17 285,07 
Średni zwrot w każdym roku -34,55% -4,43% -4,82% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 512,99 10 400,65 16 816,10 
Średni zwrot w każdym roku -12,18% -6,98% -5,73% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 905,82 11 434,55 18 605,97 
Średni zwrot w każdym roku -2,35% -2,39% -2,40% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 335,68 12 613,51 20 690,01 
Średni zwrot w każdym roku 8,39% 2,51% 1,13% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 146,06 901,20 2 249,25 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,03% 4,03% 4,03% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,03% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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6. WARTA Rockbridge Obligacji 2 Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Rockbridge Obligacji 2 jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Rockbridge 
subfundusz Rockbridge Obligacji 2. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.rockbridge.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 605,40 11 685,62 19 247,33 
Średni zwrot w każdym roku -9,87% -1,32% -1,28% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 983,51 12 264,77 20 891,67 
Średni zwrot w każdym roku -0,41% 1,10% 1,46% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 097,02 12 590,28 21 499,45 
Średni zwrot w każdym roku 2,43% 2,42% 2,42% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 212,92 12 927,15 22 132,61 
Średni zwrot w każdym roku 5,32% 3,77% 3,40% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 75,33 480,29 1 238,09 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,03% 2,03% 2,03% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,03% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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7. WARTA NN Akcji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA NN Akcji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny NN Parasol FIO subfundusz 
NN Akcji. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie 
internetowej www.nntfi.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 222,20 10 384,13 15 945,40 
Średni zwrot w każdym roku -44,45% -7,06% -7,46% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 430,74 10 590,22 17 654,39 
Średni zwrot w każdym roku -14,23% -6,12% -4,13% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 053,15 12 305,75 20 765,97 
Średni zwrot w każdym roku 1,33% 1,26% 1,26% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 776,29 14 425,69 24 744,80 
Średni zwrot w każdym roku 19,41% 9,49% 7,18% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 129,23 817,19 2 089,76 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,50% 3,50% 3,50% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,50% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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8. WARTA Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz 
inwestycyjny Investor Parasol FIO subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym 
zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.investors.pl 
 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 238,90 10 009,22 15 405,92 
Średni zwrot w każdym roku -44,03% -8,80% -8,58% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 426,00 10 574,61 17 622,58 
Średni zwrot w każdym roku -14,35% -6,19% -4,19% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 052,14 12 298,91 20 748,37 
Średni zwrot w każdym roku 1,30% 1,24% 1,23% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 779,98 14 432,18 24 751,15 
Średni zwrot w każdym roku 19,50% 9,52% 7,19% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 148,42 938,30 2 399,00 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,02% 4,02% 4,02% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,02% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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9. WARTA NN Gotówkowy Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA NN Gotówkowy jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny NN Parasol FIO 
subfundusz NN Gotówkowy. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.nntfi.pl/notowania 
 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 898,99 11 938,92 19 841,05 
Średni zwrot w każdym roku -2,53% -0,25% -0,27% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 036,71 12 292,09 20 779,31 
Średni zwrot w każdym roku 0,92% 1,21% 1,28% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 058,36 12 353,94 20 893,65 
Średni zwrot w każdym roku 1,46% 1,46% 1,46% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 080,36 12 416,47 21 009,18 
Średni zwrot w każdym roku 2,01% 1,72% 1,65% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 27,70 175,47 449,42 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,75% 0,75% 0,75% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 0,75% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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10. WARTA Investor Gold Otwarty Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Investor Gold Otwarty jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Investor 
Parasol SFIO subfundusz Investor Gold Otwarty. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.investors.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 175,76 9 988,72 15 285,21 
Średni zwrot w każdym roku -45,61% -8,90% -8,83% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 331,36 10 118,16 16 566,60 
Średni zwrot w każdym roku -16,72% -8,29% -6,21% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 973,69 11 851,81 19 633,73 
Średni zwrot w każdym roku -0,66% -0,62% -0,62% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 746,97 14 043,36 23 633,76 
Średni zwrot w każdym roku 18,67% 8,07% 5,62% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 161,86 1 011,36 2 554,76 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,43% 4,43% 4,43% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,43% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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11. WARTA Investor Akcji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Investor Akcji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Investor Parasol FIO 
subfundusz Investor Akcji. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym 
na stronie internetowej www.investors.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 803,99 11 039,69 16 293,39 
Średni zwrot w każdym roku -54,90% -4,11% -6,76% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 484,62 11 059,08 18 918,73 
Średni zwrot w każdym roku -12,88% -4,03% -1,85% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 168,75 13 019,65 22 614,12 
Średni zwrot w każdym roku 4,22% 4,13% 4,12% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 971,04 15 483,23 27 442,77 
Średni zwrot w każdym roku 24,28% 13,30% 10,74% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 105,24 678,32 1 768,56 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,81% 2,81% 2,81% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,81% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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12. WARTA Investor Obligacji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Investor Obligacji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Investor Parasol 
FIO subfundusz Investor Obligacji. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.investors.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 712,79 11 752,71 19 426,29 
Średni zwrot w każdym roku -7,18% -1,04% -0,97% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 038,43 12 519,20 21 496,03 
Średni zwrot w każdym roku 0,96% 2,13% 2,41% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 126,68 12 775,25 21 979,44 
Średni zwrot w każdym roku 3,17% 3,16% 3,16% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 216,22 13 038,01 22 478,20 
Średni zwrot w każdym roku 5,41% 4,21% 3,92% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 41,34 264,89 686,28 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,11% 1,11% 1,11% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,11% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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13. WARTA Investor Zrównoważony Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Investor Zrównoważony jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Investor 
Parasol FIO subfundusz Investor Zrównoważony. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.investors.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 502,18 10 770,09 16 858,63 
Średni zwrot w każdym roku -37,45% -5,31% -5,64% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 806,31 12 392,36 22 001,97 
Średni zwrot w każdym roku -4,84% 1,62% 3,20% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 303,49 13 901,19 24 997,69 
Średni zwrot w każdym roku 7,59% 7,54% 7,53% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 856,37 15 666,12 28 604,43 
Średni zwrot w każdym roku 21,41% 13,94% 12,17% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 133,56 880,76 2 350,87 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,51% 3,51% 3,51% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,51% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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14. WARTA NN Obligacji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA NN Obligacji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny NN Parasol FIO 
subfundusz NN Obligacji. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym 
na stronie internetowej www.nntfi.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 583,42 11 574,78 19 056,67 
Średni zwrot w każdym roku -10,41% -1,79% -1,61% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 993,67 12 390,27 21 253,83 
Średni zwrot w każdym roku -0,16% 1,61% 2,03% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 126,97 12 776,14 21 981,47 
Średni zwrot w każdym roku 3,17% 3,17% 3,17% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 263,47 13 177,71 22 744,73 
Średni zwrot w każdym roku 6,59% 4,75% 4,32% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 46,56 298,31 772,89 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,25% 1,25% 1,25% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,25% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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15. WARTA NN Stabilnego Wzrostu Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA NN Stabilnego Wzrostu jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny NN Parasol 
FIO subfundusz NN Stabilnego Wzrostu. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.nntfi.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 209,59 11 314,60 18 368,84 
Średni zwrot w każdym roku -19,76% -2,91% -2,82% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 821,16 11 690,02 19 678,99 
Średni zwrot w każdym roku -4,47% -1,30% -0,54% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 060,94 12 362,79 20 914,06 
Średni zwrot w każdym roku 1,52% 1,50% 1,49% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 311,25 13 086,49 22 261,88 
Średni zwrot w każdym roku 7,78% 4,40% 3,59% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 92,75 587,55 1 505,08 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,51% 2,51% 2,51% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,51% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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16. WARTA NN Zrównoważony Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA NN Zrównoważony jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny NN Parasol FIO 
subfundusz NN Zrównoważony. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.nntfi.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 831,51 11 107,50 17 715,22 
Średni zwrot w każdym roku -29,21% -3,81% -4,02% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 715,80 11 449,95 19 309,29 
Średni zwrot w każdym roku -7,10% -2,33% -1,17% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 079,18 12 471,40 21 190,83 
Średni zwrot w każdym roku 1,98% 1,94% 1,93% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 471,07 13 617,96 23 346,91 
Średni zwrot w każdym roku 11,78% 6,46% 5,20% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 111,48 708,27 1 819,64 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,01% 3,01% 3,01% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,01% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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17. WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz 
inwestycyjny Investor Parasol FIO subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte 
są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.investors.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 106,57 11 104,80 17 955,32 
Średni zwrot w każdym roku -22,34% -3,83% -3,57% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 922,84 12 481,89 21 827,49 
Średni zwrot w każdym roku -1,93% 1,98% 2,93% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 220,79 13 366,98 23 544,24 
Średni zwrot w każdym roku 5,52% 5,49% 5,49% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 536,61 14 336,56 25 457,92 
Średni zwrot w każdym roku 13,42% 9,16% 8,15% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 113,40 737,86 1 942,11 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,01% 3,01% 3,01% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,01% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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18. WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz 
inwestycyjny JP Morgan Funds subfundusz JPM Emerging Markets Opportunities D. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte 
są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 317,83 11 398,75 15 761,18 
Średni zwrot w każdym roku -67,05% -2,55% -7,84% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 386,21 10 787,64 18 423,15 
Średni zwrot w każdym roku -15,34% -5,23% -2,73% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 170,95 13 033,27 22 650,00 
Średni zwrot w każdym roku 4,27% 4,19% 4,18% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 5 120,69 15 969,38 28 430,17 
Średni zwrot w każdym roku 28,02% 14,99% 11,96% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 95,53 615,94 1 606,50 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,55% 2,55% 2,55% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,55% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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19. WARTA JPM ASEAN Equity D Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA JPM ASEAN Equity D jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny JP Morgan 
Funds subfundusz JPM ASEAN Equity D. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 337,04 13 084,96 18 149,21 
Średni zwrot w każdym roku -66,57% 4,39% -3,22% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 543,86 11 398,07 19 782,81 
Średni zwrot w każdym roku -11,40% -2,55% -0,36% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 230,31 13 412,73 23 662,21 
Średni zwrot w każdym roku 5,76% 5,67% 5,66% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 5 032,95 15 939,18 28 725,50 
Średni zwrot w każdym roku 25,82% 14,88% 12,32% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 96,21 626,50 1 650,67 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,55% 2,55% 2,55% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,55% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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20. WARTA JPM Global High Yield Bond D Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA JPM Global High Yield Bond D jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny JP 
Morgan Investment Funds subfundusz JPM Global High Yield Bond D. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 321,09 11 290,15 18 415,60 
Średni zwrot w każdym roku -16,97% -3,02% -2,74% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 942,89 12 271,10 21 066,38 
Średni zwrot w każdym roku -1,43% 1,12% 1,74% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 135,59 12 830,29 22 122,90 
Średni zwrot w każdym roku 3,39% 3,38% 3,38% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 336,52 13 424,50 23 257,35 
Średni zwrot w każdym roku 8,41% 5,71% 5,07% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 57,79 370,83 962,19 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,55% 1,55% 1,55% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,55% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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21. WARTA JPM Global Strategic Bond D Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA JPM Global Strategic Bond D jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny JP 
Morgan Funds subfundusz JPM Global Strategic Bond D. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.jpmorganassetmanagement.lu 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 666,00 11 709,71 19 327,12 
Średni zwrot w każdym roku -8,35% -1,22% -1,14% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 937,43 11 952,13 20 076,63 
Średni zwrot w każdym roku -1,56% -0,20% 0,13% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 039,98 12 239,77 20 602,88 
Średni zwrot w każdym roku 1,00% 0,99% 0,99% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 144,06 12 536,06 21 148,54 
Średni zwrot w każdym roku 3,60% 2,20% 1,87% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 81,07 511,93 1 307,01 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,20% 2,20% 2,20% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,20% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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22. WARTA Gamma Papierów Dłużnych Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Gamma Papierów Dłużnych jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Gamma 
Parasol FIO subfundusz Gamma Papierów Dłużnych. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym 
tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.gammafundusze.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 655,78 11 651,02 19 226,49 
Średni zwrot w każdym roku -8,61% -1,47% -1,31% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 042,14 12 580,74 21 680,31 
Średni zwrot w każdym roku 1,05% 2,38% 2,70% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 142,22 12 873,11 22 235,34 
Średni zwrot w każdym roku 3,56% 3,55% 3,55% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 244,37 13 174,61 22 810,89 
Średni zwrot w każdym roku 6,11% 4,74% 4,42% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 64,93 417,10 1 083,51 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,74% 1,74% 1,74% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,74% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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23. WARTA Skarbiec III Filar Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec III Filar jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Skarbiec FIO 
subfundusz Skarbiec III Filar. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania/ 
 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 825,76 11 137,00 17 756,08 
Średni zwrot w każdym roku -29,36% -3,69% -3,94% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 748,53 11 545,21 19 489,03 
Średni zwrot w każdym roku -6,29% -1,92% -0,86% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 080,67 12 480,03 21 212,79 
Średni zwrot w każdym roku 2,02% 1,97% 1,97% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 434,89 13 516,76 23 162,10 
Średni zwrot w każdym roku 10,87% 6,07% 4,93% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 112,99 717,98 1 845,01 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,05% 3,05% 3,05% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,05% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 

 

  



 

Strona 24 z 48 
 

24. WARTA Skarbiec Akcja Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Akcja jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Skarbiec FIO 
subfundusz Skarbiec Akcja. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym 
na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania/ 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 894,70 10 271,66 15 323,50 
Średni zwrot w każdym roku -52,63% -7,58% -8,75% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 294,44 10 026,46 16 409,73 
Średni zwrot w każdym roku -17,64% -8,72% -6,52% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 978,94 11 858,28 19 642,41 
Średni zwrot w każdym roku -0,53% -0,59% -0,60% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 793,04 14 186,73 23 905,37 
Średni zwrot w każdym roku 19,83% 8,61% 6,01% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 147,44 920,69 2 325,34 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,03% 4,03% 4,03% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,03% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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25. WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
Skarbiec FIO subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania/ 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 406,08 11 455,79 16 060,31 
Średni zwrot w każdym roku -64,85% -2,30% -7,23% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 213,59 9 602,61 15 422,18 
Średni zwrot w każdym roku -19,66% -10,74% -8,54% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 896,08 11 375,11 18 461,48 
Średni zwrot w każdym roku -2,60% -2,65% -2,66% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 713,58 13 639,34 22 483,37 
Średni zwrot w każdym roku 17,84% 6,54% 3,93% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 157,83 972,08 2 421,94 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,36% 4,36% 4,36% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,36% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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26. WARTA Skarbiec Depozytowy DPW Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Depozytowy DPW jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Skarbiec 
FIO subfundusz Skarbiec Depozytowy DPW. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania/ 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 681,46 11 839,34 19 543,42 
Średni zwrot w każdym roku -7,96% -0,67% -0,77% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 019,65 12 370,01 21 090,12 
Średni zwrot w każdym roku 0,49% 1,53% 1,77% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 097,64 12 593,52 21 507,62 
Średni zwrot w każdym roku 2,44% 2,43% 2,43% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 175,90 12 821,43 21 935,98 
Średni zwrot w każdym roku 4,40% 3,35% 3,10% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 59,75 380,98 982,17 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,61% 1,61% 1,61% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,61% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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27. WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Skarbiec 
FIO subfundusz Skarbiec Kasa Pieniężny. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 931,81 11 952,52 19 882,94 
Średni zwrot w każdym roku -1,70% -0,20% -0,20% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 053,97 12 383,64 21 004,39 
Średni zwrot w każdym roku 1,35% 1,58% 1,64% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 071,37 12 433,69 21 097,40 
Średni zwrot w każdym roku 1,78% 1,79% 1,79% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 089,09 12 484,28 21 191,27 
Średni zwrot w każdym roku 2,23% 1,99% 1,93% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 35,88 227,80 584,74 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,97% 0,97% 0,97% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 0,97% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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28. WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz 
inwestycyjny Skarbiec FIO subfundusz Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są 
w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 697,50 11 756,48 19 422,50 
Średni zwrot w każdym roku -7,56% -1,02% -0,98% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 032,70 12 481,17 21 395,84 
Średni zwrot w każdym roku 0,82% 1,98% 2,26% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 120,22 12 734,17 21 872,22 
Średni zwrot w każdym roku 3,01% 3,00% 3,00% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 208,52 12 993,22 22 363,01 
Średni zwrot w każdym roku 5,21% 4,03% 3,75% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 58,43 373,95 967,76 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,57% 1,57% 1,57% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,57% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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29. WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
Skarbiec FIO subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 528,39 10 220,37 16 042,26 
Średni zwrot w każdym roku -36,79% -7,81% -7,26% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 103,69 8 476,06 12 629,25 
Średni zwrot w każdym roku -22,41% -16,40% -14,95% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 551,31 9 504,61 14 197,87 
Średni zwrot w każdym roku -11,22% -11,21% -11,21% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 064,41 10 724,58 16 091,19 
Średni zwrot w każdym roku 1,61% -5,51% -7,16% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 144,14 837,65 1 975,25 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,17% 4,17% 4,17% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,17% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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30. WARTA Stabilnego Wzrostu Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Stabilnego Wzrostu jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
Skarbiec FIO subfundusz Skarbiec Stabilnego Wzrostu. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 104,25 11 658,93 18 818,61 
Średni zwrot w każdym roku -22,39% -1,43% -2,02% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 874,96 11 951,48 20 304,86 
Średni zwrot w każdym roku -3,13% -0,20% 0,50% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 096,18 12 583,58 21 481,68 
Średni zwrot w każdym roku 2,40% 2,39% 2,39% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 328,13 13 261,52 22 759,24 
Średni zwrot w każdym roku 8,20% 5,08% 4,34% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 74,22 473,05 1 219,19 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,00% 2,00% 2,00% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,00% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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31. WARTA Skarbiec Waga Zrównoważony Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Skarbiec Waga Zrównoważony jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
Skarbiec FIO subfundusz Skarbiec Waga Zrównoważony Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.skarbiec.pl/notowania 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 481,40 11 013,67 17 206,54 
Średni zwrot w każdym roku -37,96% -4,23% -4,97% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 594,00 10 972,17 18 262,22 
Średni zwrot w każdym roku -10,15% -4,41% -3,01% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 031,12 12 175,81 20 438,06 
Średni zwrot w każdym roku 0,78% 0,73% 0,72% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 512,73 13 564,69 23 010,36 
Średni zwrot w każdym roku 12,82% 6,25% 4,71% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 149,12 939,66 2 394,48 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,05% 4,05% 4,05% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,05% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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32. WARTA Gamma Stabilny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Gamma Stabilny jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Gamma Parasol 
FIO subfundusz Gamma Stabilny. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.gammafundusze.pl 
 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 931,72 11 729,28 18 776,47 
Średni zwrot w każdym roku -26,71% -1,14% -2,10% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 841,97 11 863,49 20 147,67 
Średni zwrot w każdym roku -3,95% -0,57% 0,25% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 099,03 12 592,82 21 502,90 
Średni zwrot w każdym roku 2,48% 2,43% 2,42% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 365,65 13 378,38 22 987,54 
Średni zwrot w każdym roku 9,14% 5,54% 4,68% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 109,16 695,77 1 793,45 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,94% 2,94% 2,94% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,94% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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33. WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 286,20 10 950,41 16 881,05 
Średni zwrot w każdym roku -42,84% -4,51% -5,60% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 380,01 10 069,46 16 262,89 
Średni zwrot w każdym roku -15,50% -8,52% -6,82% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 912,84 11 460,68 18 665,05 
Średni zwrot w każdym roku -2,18% -2,28% -2,29% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 511,01 13 121,92 21 620,82 
Średni zwrot w każdym roku 12,78% 4,54% 2,61% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 149,51 922,78 2 304,33 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,12% 4,12% 4,12% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,12% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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34. WARTA UniAkcje Nowa Europa Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniAkcje Nowa Europa jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze 
FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 129,82 10 100,94 15 404,97 
Średni zwrot w każdym roku -46,75% -8,37% -8,58% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 444,89 10 918,66 18 622,16 
Średni zwrot w każdym roku -13,88% -4,65% -2,37% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 158,13 12 956,02 22 447,54 
Średni zwrot w każdym roku 3,95% 3,88% 3,87% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 5 005,43 15 550,72 27 519,47 
Średni zwrot w każdym roku 25,14% 13,53% 10,83% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 222,91 1 434,48 3 733,85 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 5,96% 5,96% 5,96% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 5,96% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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35. WARTA UniAkcje Wzrostu Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniAkcje Wzrostu jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze FIO 
subfundusz UniAkcje Wzrostu. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 428,04 10 277,14 16 028,51 
Średni zwrot w każdym roku -39,30% -7,55% -7,29% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 466,75 10 687,16 17 826,81 
Średni zwrot w każdym roku -13,33% -5,68% -3,81% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 052,93 12 303,58 20 760,18 
Średni zwrot w każdym roku 1,32% 1,25% 1,25% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 725,51 14 272,05 24 450,24 
Średni zwrot w każdym roku 18,14% 8,92% 6,77% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 153,97 973,53 2 489,39 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,17% 4,17% 4,17% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,17% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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36. WARTA UniKorona Akcje Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniKorona Akcje jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze FIO 
subfundusz UniKorona Akcje. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 390,24 10 183,16 15 843,47 
Średni zwrot w każdym roku -40,24% -7,99% -7,67% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 401,03 10 392,32 17 154,18 
Średni zwrot w każdym roku -14,97% -7,02% -5,07% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 009,97 12 044,20 20 105,91 
Średni zwrot w każdym roku 0,25% 0,18% 0,18% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 715,81 14 078,50 23 863,23 
Średni zwrot w każdym roku 17,90% 8,20% 5,95% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 149,84 940,66 2 388,14 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,08% 4,08% 4,08% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,08% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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37. WARTA UniKorona Obligacje Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniKorona Obligacje jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze 
FIO subfundusz UniKorona Obligacje. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 674,62 11 716,84 19 343,74 
Średni zwrot w każdym roku -8,13% -1,19% -1,11% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 991,25 12 280,85 20 913,72 
Średni zwrot w każdym roku -0,22% 1,16% 1,49% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 095,07 12 578,68 21 469,65 
Średni zwrot w każdym roku 2,38% 2,37% 2,37% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 201,05 12 886,17 22 046,97 
Średni zwrot w każdym roku 5,03% 3,60% 3,27% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 58,25 371,25 956,71 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,57% 1,57% 1,57% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,57% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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38. WARTA UniKorona Pieniężny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniKorona Pieniężny jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze 
FIO subfundusz UniKorona Pieniężny. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 842,09 11 939,02 19 806,42 
Średni zwrot w każdym roku -3,95% -0,25% -0,32% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 075,68 12 577,42 21 539,62 
Średni zwrot w każdym roku 1,89% 2,37% 2,48% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 111,59 12 680,89 21 733,97 
Średni zwrot w każdym roku 2,79% 2,78% 2,78% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 147,05 12 784,75 21 930,05 
Średni zwrot w każdym roku 3,68% 3,20% 3,09% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 36,43 232,84 601,71 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,98% 0,98% 0,98% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 0,98% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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39. WARTA UniKorona Zrównoważony Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniKorona Zrównoważony jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny 
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie 
informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 018,37 10 949,19 17 637,76 
Średni zwrot w każdym roku -24,54% -4,51% -4,16% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 673,52 11 207,56 18 708,00 
Średni zwrot w każdym roku -8,16% -3,38% -2,22% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 036,66 12 212,69 20 532,25 
Średni zwrot w każdym roku 0,92% 0,88% 0,88% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 429,56 13 342,97 22 625,28 
Średni zwrot w każdym roku 10,74% 5,40% 4,14% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 122,32 771,62 1 968,37 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,32% 3,32% 3,32% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,32% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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40. WARTA UniObligacje Aktywny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniObligacje Aktywny jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze 
SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego 
funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 355,98 11 446,08 18 689,68 
Średni zwrot w każdym roku -16,10% -2,34% -2,25% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 930,28 12 190,03 20 854,25 
Średni zwrot w każdym roku -1,74% 0,79% 1,40% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 121,92 12 741,32 21 889,72 
Średni zwrot w każdym roku 3,05% 3,03% 3,02% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 319,46 13 324,43 22 998,26 
Średni zwrot w każdym roku 7,99% 5,33% 4,69% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 78,18 500,38 1 295,14 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,10% 2,10% 2,10% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,10% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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41. WARTA UniStabilny Wzrost Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA UniStabilny Wzrost jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze FIO 
subfundusz UniStabilny Wzrost. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.union-investment.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 239,60 11 218,50 18 241,35 
Średni zwrot w każdym roku -19,01% -3,33% -3,05% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 799,13 11 647,72 19 626,34 
Średni zwrot w każdym roku -5,02% -1,48% -0,63% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 067,08 12 400,81 21 011,25 
Średni zwrot w każdym roku 1,68% 1,65% 1,65% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 349,65 13 219,59 22 540,26 
Średni zwrot w każdym roku 8,74% 4,92% 4,01% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 105,76 670,69 1 719,85 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,86% 2,86% 2,86% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,86% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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42. Fundusz UFK Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Celem Funduszu  jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości. Cel ten ma 
zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne papiery wartościowe: skarbowe i obligacje przedsiębiorstw. W związku z powyższym poziom ryzyka 
można określić jako średni lub niski ponieważ całość środków lokowana jest na rynku obligacji i rynku pieniężnym. Oczekiwać można stabilnego 
wzrostu wartości uczestnictwa, jedynie z niewielkimi wahaniami w krótkim terminie. Okresy spadku wartości jednostki uczestnictwa powinny 
należeć być jedynie przejściowe. Dlatego fundusz WARTA UFK jest przeznaczony dla osób, które cenią sobie stabilność inwestycji przy niskim 
ryzyku. 
Aktywa Funduszu UFK mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów 
zaangażowania określonych jako procent ogółu aktywów: 
1) papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 1 00%, 
2) obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%, 
3) obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%, 
4) listy zastawne - od 0% do 30%, 
5) wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych. 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 676,03 11 594,30 19 154,65 
Średni zwrot w każdym roku -8,10% -1,71% -1,44% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 010,05 12 433,98 21 331,25 
Średni zwrot w każdym roku 0,25% 1,79% 2,16% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 127,38 12 770,07 21 962,91 
Średni zwrot w każdym roku 3,18% 3,14% 3,14% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 241,27 13 111,63 22 614,43 
Średni zwrot w każdym roku 6,03% 4,50% 4,12% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 22,35 143,17 370,82 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 0,60% 0,60% 0,60% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0,00% 
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 0,60% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 

 

  



 

Strona 43 z 48 
 

43. WARTA Gamma Akcyjny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Gamma Akcyjny jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Gamma Parasol 
FIO subfundusz Gamma Akcyjny. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, 
dostępnym na stronie internetowej www.gammafundusze.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 074,85 10 889,92 16 503,31 
Średni zwrot w każdym roku -48,13% -4,78% -6,34% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 413,74 10 463,51 17 326,52 
Średni zwrot w każdym roku -14,66% -6,70% -4,75% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 024,75 12 126,79 20 311,35 
Średni zwrot w każdym roku 0,62% 0,53% 0,52% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 727,98 14 169,35 24 104,69 
Średni zwrot w każdym roku 18,20% 8,54% 6,29% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 164,50 1 034,82 2 632,99 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,47% 4,47% 4,47% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,47% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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44. WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Fundusz WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółekjako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz 
inwestycyjny Gamma Parasol FIO subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte 
są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.gammafundusze.pl 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 1 976,41 11 604,63 17 417,45 
Średni zwrot w każdym roku -50,59% -1,67% -4,57% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 485,15 10 668,54 17 706,80 
Średni zwrot w każdym roku -12,87% -5,77% -4,03% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 031,44 12 155,62 20 380,44 
Średni zwrot w każdym roku 0,79% 0,65% 0,63% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 637,80 13 924,48 23 668,16 
Średni zwrot w każdym roku 15,95% 7,62% 5,67% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 167,26 1 052,68 2 680,15 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,54% 4,54% 4,54% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 4,54% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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45. Plan Akcyjny Aktywny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Celem Funduszu  jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat Planu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki funduszy 
inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjnych oraz akcyjnych. 
Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – do 100% wartości aktywów netto Funduszu w 
tym: od 0% do 25% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego, od 0% do 
25% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych, od 75% do 100% wartości aktywów netto 
Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych. 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 2 584,64 10 858,48 17 085,51 
Średni zwrot w każdym roku -35,38% -4,92% -5,20% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 541,38 10 674,60 17 537,35 
Średni zwrot w każdym roku -11,47% -5,74% -4,35% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 977,21 11 847,91 19 616,69 
Średni zwrot w każdym roku -0,57% -0,64% -0,64% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 454,91 13 199,71 22 072,29 
Średni zwrot w każdym roku 11,37% 4,84% 3,30% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 114,49 714,71 1 804,58 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,13% 3,13% 3,13% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 3,13% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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46. Plan Aktywnej Alokacji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków 
pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w jednostki funduszy inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjnych oraz 
akcyjnych. 
Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych: 
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym: od 0% do 100% wartości aktywów netto 
Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego, od 0% do 100% wartości aktywów netto Funduszu 
stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych, od 0% do 100% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy 
inwestycyjnych akcyjnych 
- środki pieniężne oraz depozyty bankowe – do 10% wartości aktywów netto Funduszu. 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 044,93 11 653,34 18 762,15 
Średni zwrot w każdym roku -23,88% -1,46% -2,12% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 851,38 11 768,24 19 814,26 
Średni zwrot w każdym roku -3,72% -0,97% -0,31% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 059,67 12 351,40 20 883,93 
Średni zwrot w każdym roku 1,49% 1,45% 1,45% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 272,29 12 968,71 22 033,34 
Średni zwrot w każdym roku 6,81% 3,93% 3,25% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 74,27 470,28 1 204,24 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,01% 2,01% 2,01% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 2,01% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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47. Plan Bezpieczny Aktywny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat Planu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki funduszy 
inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjnych oraz akcyjnych. 
Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – do 100% wartości aktywów netto Funduszu w 
tym: od 0% do 50% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego, od 35% do 
85% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych, od 15% do 45% wartości aktywów netto 
Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych. 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 241,22 11 736,43 19 058,77 
Średni zwrot w każdym roku -18,97% -1,11% -1,60% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 897,00 11 912,76 20 100,39 
Średni zwrot w każdym roku -2,58% -0,36% 0,17% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 064,77 12 383,35 20 965,64 
Średni zwrot w każdym roku 1,62% 1,58% 1,58% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 233,39 12 873,79 21 879,93 
Średni zwrot w każdym roku 5,83% 3,56% 3,01% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 60,26 381,95 978,92 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,63% 1,63% 1,63% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,63% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 
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48. Plan Dłużny Aktywny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 
 Niskie  Wysokie 
 

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat Planu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki funduszy 
inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjnych oraz akcyjnych. 
Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – do 100% wartości aktywów netto Funduszu w 
tym: od 0% do 100% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego, od 0% do 
100% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych, od 0% do 20% wartości aktywów netto 
Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych. 
 

Inwestycja: 4 000 PLN 1 rok 3 lata 
5 lat 

(zalecany okres 
utrzymywania) 

Scenariusze w przypadku dożycia 

Scenariusz 
warunków skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 609,06 11 724,00 19 311,76 
Średni zwrot w każdym roku -9,77% -1,16% -1,17% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 3 985,16 12 227,27 20 766,25 
Średni zwrot w każdym roku -0,37% 0,94% 1,26% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 084,17 12 509,04 21 289,59 
Średni zwrot w każdym roku 2,10% 2,09% 2,09% 

Scenariusz 
korzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4 183,60 12 797,86 21 830,30 
Średni zwrot w każdym roku 4,59% 3,25% 2,93% 

Łączna zainwestowana kwota 4 000 12 000 20 000 

 
 
 

Koszty w czasie 1 rok 3 lata 5 lat 

Łączne koszty 42,24 268,70 691,10 

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,14% 1,14% 1,14% 

 
 
 

   

Struktura kosztów 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 0,00% 

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. 
Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota 
obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% 
Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfelowych 0% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji 
bazowych na potrzeby produktu 

Pozostałe koszty bieżące 1,14% 

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z 
zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów 
przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje w sekcji „Co to za produkt?”. 

Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0% 
Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, 
jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny 

Premie motywacyjne 0% Wpływ premii motywacyjnych 

 


