Fundusze Inwestycyjne
Otwarte w Nest Banku
Zacznij inwestować, korzystając z naszej wiedzy

Chcesz inwestować?
Fundusze inwestycyjne dają Ci możliwość czerpania korzyści
z rynku kapitałowego dzięki wiedzy naszych ekspertów.
Możesz pomnażać oszczędności według własnego pomysłu,
lub skorzystać z naszego wsparcia.
Twoim zadaniem jest wybór jednego z ponad 30 funduszy
inwestycyjnych o różnym poziomie potencjalnych zysków
i ryzyka.

Co powinieneś
rozważyć?
Fundusze inwestycyjne mocno różnią się między sobą.
Wybierając najlepszy dla siebie,musisz wziąć pod uwagę
przede wszystkim:

Kwotę
inwestycji

Indywidualną
skłonność
do ryzyka

Co zrobić, żeby zacząć
inwestować?
Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne za
pośrednictwem Nest Banku, skontaktuj się z nami. Zapoznasz
się z dokumentacją opisującą zasady takiej inwestycji, wypełnisz
ankietę weryfikującą Twoją wiedzę i doświadczenie w zakresie
inwestowania w instrumenty finansowe oraz podpiszesz umowę.
Pełna lista funduszy oraz czynników ryzyka związanych z
inwestycją w fundusze inwestycyjne, a także dokumentacja
produktowa znajdują się na stronie:
www.nestbank.pl

Horyzont
inwestycyjny

Cel
inwestycyjny

oraz stronach partnerów:
www.ipopematfi.pl i www.skarbiec.pl

O szczegóły zapytaj doradcę

www.nestbank.pl

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
informacyjny. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.nestbank.pl, w placówkach własnych
i u partnerów finansowych Nest Bank S.A.
Wszelkie podawane przez Nest Bank S.A. informacje nie mają charakteru rekomendacji ani sugestii
określonego zachowania po stronie Klienta. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o
złożeniu zlecenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem zlecenia Klient powinien, nie opierając się
wyłącznie na informacjach przekazanych przez Bank, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w fundusze
inwestycyjne, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty
części lub całości kapitału. Ryzyko inwestycyjne ponosi Klient.
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021,
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 316.387.000 zł

