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Zyskaj więcej 
dzięki Solidarności!
Skorzystaj ze zniżki na produkty
inwestycyjne w Open Finance! 

Promocja tylko dla uczestników akcji 
Twój doradca w świecie finansów!
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Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Organizatorem Promocji „Zyskaj więcej dzięki Solidarności” (dalej jako „Promocja”) jest Open Finance SA. Nagrodą dla Uczestnika, który spełni 
wymogi, o których mowa w Regulaminie Promocji jest bonus polegający na obniżeniu o 15 % opłaty transakcyjnej w przypadku produktów 
ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych określonych w Regulaminie Promocji, z których Uczestnik zdecyduje się skorzystać.
W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 15 grudnia 2014 roku spełnią łącznie następujące warunki 
a) wypełnią poprawnie i czytelnie formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Promocji, według wzoru wskazanego przez Open Finance SA oraz wyrażą 
zgodę na przetwarzanie przez Open Finance SA danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz przyznaniem 
nagród; b) są uczestnikami Akcji „Twój Doradca w Świecie Finansów”.
Szczegóły oferty u doradcy. Przed podjęciem decyzji odnośnie zawarcia umowy, Open Finance zaleca zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi 
podstawę jej zawarcia. Skorzystanie z produktów następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa 
doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Niezależnie od informacji przekazanych przez doradcę 
przed zawarciem każdej transakcji klient jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również 
w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz 
w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do 
zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do klienta.
Regulamin Promocji, Ogólne Warunki Ubezpieczenia ubezpieczeń oraz Prospekty Emisyjne funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Promocji 
znajdują się w oddziałach Open Finance SA lub na stronie internetowej www.open.pl.
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Uczestników akcji Twój doradca w świecie finansów zapraszamy  
do skorzystania z promocji Zyskaj więcej dzięki Solidarności!
Sprawdź z doradcą Open Finance interesujące rozwiązania inwestycyjne! 

Twoje oszczędności mogą zarabiać więcej niż na standardowej lokacie. Inwestuj aktywnie 
i dobieraj produkty do swoich preferencji. W Open Finance znajdziesz szeroki wachlarz rozwiązań!

TWOJA INWESTYCJA MOŻE OPIERAĆ SIĘ NA:
• obligacjach korporacyjnych emitowanych przez przedsiębiorstwa,
• indeksie WIG20, indeksach surowcowych, 
• funduszach inwestycyjnych obligacji skarbowych z całego świata,
• kursach akcji, obligacji, walut, surowców, instrumentów pochodnych,
• wierzytelnościach osób fizycznych.

KORZYŚCI Z OSZCZĘDZANIA
• Pomnażanie oszczędności.
• Bezpieczna przyszłość Twojej rodziny.
• Zabezpieczenie finansowe Twoje oraz najbliższych 
 w trudnych sytuacjach życiowych.

Skorzystaj także ze specjalnych zniżek 
tylko dla uczestników akcji 
Twój doradca w świecie finansów! 

Jeśli posiadasz kartę członkowską - skontaktuj się 
bezpośrednio z doradcą lub dowolnym oddziałem Open Finance. 
Jeśli nie posiadasz karty - zamów ją na stronie www.solidarnosc.open.pl/jel
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