
Doradcy finansowiOpen Finance

Nie musisz sam wertować tysiąca ofert produktów finansowych.

Twój doradca 
w świecie 
finansów!

Dzięki współpracy 
NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski
oraz Open Finance SA 

Kredyty hipoteczne Produkty inwestycyjneKredyty gotówkowe Ubezpieczenia

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Twój Doradca w Świecie Finansów” (dalej jako „Akcja”) jest Open Finance SA. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, 
które w okresie od dnia 28 października 2014 roku spełnią łącznie następujące warunki: w Okresie trwania Akcji wypełnią poprawnie i czytelnie formularz będący wnioskiem o wydanie Karty, 
stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji „Twój Doradca w Świecie Finansów”, w tym udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowy przez Open Finance S.A. na potrzeby 
oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A. oraz w celu przystąpienia i uczestnictwa w Akcji. Uczestnicy promocji, którzy spełnią określone 
w Regulaminie warunki otrzymają Kartę przedpłaconą typu MasterCard wydawana przez spółkę PrePay Technologies Limited we współpracy z Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, z terminem ważności 3 lata, który liczony jest od dnia wystawienia Karty. Karta uprawnia Uczestnika do otrzymania bonusu w postaci doładowania kwotowego, który zależny 
będzie od rozwiązania finansowego będącego w ofercie Open Finance SA, do którego Uczestnik przystąpi. Karta uprawnia również do wzięcia udziału w promocjach, które Organizator 
przeprowadzi w przyszłości, przeznaczonych dla Klientów, którzy o Akcji dowiedzieli się od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”. Szczegóły oferty są dostępne 
u doradcy. Regulamin Akcji znajduje się w oddziałach Open Finance SA lub na stronie internetowej www.open.pl. 

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. 

Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane 
Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy 
i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań. 

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy 
prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank 
Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Deutsche Bank PBC SA, Euro Bank SA, BNP Paribas Bank Polska 
SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Meritum Bank ICB SA, Bank Millennium SA, mBank SA / mBank Hipoteczny SA (Grupa BRE Bank SA), Bank Polska Kasa 
Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Pocztowy SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Raiffeisen Bank Polska SA, FM Bank PBP SA. 

W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z dn. 11 sierpnia 2011 r.) Open Finance SA informuje, że współpracuje za 
wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 
z 2002 r. Nr 72 poz. 665) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Deutsche Bank PBC SA, Getin Noble 
Bank, Meritum Bank ICB SA, Bank Pocztowy SA, FM Bank, Idea Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA.

� Szukasz kredytu lub chcesz zmienić obecny na tańszy?
� Chcesz zyskownie i bezpiecznie ulokować swoje oszczędności?
� Poszukujesz najlepszego ubezpieczenia na życie? 
� Chcesz ubezpieczyć samochód lub nieruchomość?
� Myślisz o własnej emeryturze?
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