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ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI 

[usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego - PWZ] 

Niniejsza Ankieta służy pozyskaniu od Klienta adekwatnych informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie 

inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny czy usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku 

niepublicznego będąca jej przedmiotem jest dla niego odpowiednia. 

Dom Maklerski obowiązany jest uzyskać od Klienta takie informacje na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

Imię i nazwisko Klienta: 

Data ankiety: 

A. Informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji

Rodzaje usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi 

1. O2. Ustanowienie zabezpieczenia obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwo (obligacje korporacyjne) w ofercie

niepublicznej: 

 daje gwarancję, że obligatariusze odzyskają zainwestowane środki

 nie daje pełnej gwarancji i może się okazać, że obligatariusze nie odzyskają nawet części zainwestowanych środków 

2. F1. Certyfikat inwestycyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) to:

 papier wartościowy potwierdzający udział w FIZ

 zaświadczenie o zamiarze przystąpienia do funduszu

3. F4. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych:

 Nie muszą być wprowadzone do obrotu na GPW

 Notowane są na rynku Catalyst

4. Wskaż proszę usługę, w ramach której firma inwestycyjna może przeprowadzić transakcję kupna lub sprzedaży papieru

wartościowego: 

 usługa przyjmowania i przekazywania zleceń

 usługa doradztwa inwestycyjnego

 usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

Charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych prowadzonych przez klienta oraz okres, w którym 

były prowadzone 
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‘Na poniższe pytania odpowiada kod pytań: O5, A5 i F5 (wystarczy przynajmniej jedna poprawna odpowiedź) w ankietach Grup 

Docelowych 

 nie inwestowałem w obligacje, akcje oraz FIZ w okresie ostatnich pięciu lat:

5. O5. A5. F5. Inwestowałem w obligacje, akcje oraz fundusze inwestycyjne zamkniete w okresie ostatnich pięciu lat:

 dokonując co najmniej 5 transakcji lub transakcji o łącznej kwocie nabycia co najmniej 100 tys. zł

 mniej niż 5 transakcji o łącznej kwocie nabycia poniżej 100 tys. zł

 nie inwestowałem

Poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie, istotne w rozpatrywanym względzie zawody klienta lub 

potencjalnego klienta 

6. Mam wykształcenie wyższe:

 tak

 nie

7. Wykonywany zawód lub poprzednio wykonywana praca:

 była związana z rynkiem finansowym i była wykonywana dłużej niż rok

 nie spełniała powyższego warunku

B. Złożoność produktów

8. O1. Obligacja to:

 papier wartościowy dłużny będący dowodem zobowiązania emitenta wobec posiadacza obligacji (obligatariusza)

 papier wartościowy potwierdzający wniesienie wkładu do funduszu obligacyjnego

 nie jest papierem wartościowym

9. A1. Akcja to:

 papier wartościowy potwierdzający udział w spółce akcyjnej oferowany przez Dom Maklerski np. w ofercie niepublicznej

 zaświadczenie uprawniające do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki

10. F2. WANCI to skrót oznaczający:

 Wartość Aktywów Netto (na) Certyfikat Inwestycyjny

 Wielokrotność Aprecjacji Normatywnej Certyfikatu Inwestycyjnego
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C. Ryzyko związane z produktami

11. F3. Ogólny wskaźnik ryzyka funduszy inwestycyjnych przedstawiany jest w dokumentach zawierających kluczowe informacje

w skali od 1 do 7, gdzie: 

 1 oznacza ryzyko najniższe, a 7 - najwyższe 

 7 oznacza ryzyko najniższe, a 1 - najwyższe 

12. SFIO3. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO)

 mogą mieć bardziej liberalne podejście do limitów inwestycyjnych

 mają takie same limity inwestycyjne i stosują podejście identyczne jak FIO

13. O3. Inwestor nabywający obligacje korporacyjne w ofercie publicznej musi się liczyć:

 ze stratą całej lub częściowej wartości inwestycji

 wyłącznie ze stratą odsetek od obligacji 
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ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI PWZ - arkusz oceny Klienta 

Pytanie 1 ________  pkt 

Pytanie 2 ________  pkt 

Pytanie 3 ________  pkt 

Pytanie 4 ________  pkt 

Pytanie 5 ________  pkt 

Pytanie 6 ________  pkt 

Pytanie 7 ________  pkt 

Pytanie 8 ________  pkt 

Pytanie 9 ________  pkt 

Pytanie 10 ________  pkt 

Pytanie 11 ________  pkt 

Pytanie 12 ________  pkt 

Pytanie 13 ________  pkt 

SUMA   ________  pkt 

Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania informujemy, że: 

Suma uzyskanych punktów ogółem: ….……..pkt 

Usługa wykonywania zleceń jest dla Klienta odpowiednia:  TAK/NIE* 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 
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Oświadczenie Klienta w przypadku odmowy udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny. 

1. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do 

przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w zakresie 

inwestycji, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa maklerska lub instrument finansowy jest odpowiedni 

dla mnie i odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji, niniejszym wyrażam wolę/nie 

wyrażam woli * zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy świadczenia usług maklerskich polegających na 

wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz potwierdzam, że usługa oraz instrument 

finansowy będący jej przedmiotem są zgodne z moimi potrzebami. 

*niepotrzebne skreślić

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 

Oświadczenie Klienta w przypadku oceny usługi jako nieodpowiedniej dla Klienta. 

2. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż usługa wykonywania zleceń, bądź instrument finansowy będący jej 

przedmiotem są dla mnie nieodpowiednie i nie odpowiadają moim potrzebom. Pomimo ostrzeżenia wyrażam wolę/ nie 

wyrażam woli *  zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy świadczenia usług maklerskich polegających na 

wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz potwierdzam, że usługa oraz instrument 

finansowy będący jej przedmiotem są zgodne z moimi potrzebami. 

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi lub instrumentu finansowego, który w ocenie 

Domu Maklerskiego jest nieodpowiedni dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. 

*niepotrzebne skreślić

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 
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