
Z PREMIĄ
FUNDUSZ 

Dlaczego warto zaufać
Generali Investments TFI?

25
LAT

13 mld PLN

Ponad 25 lat 
doświadczenia

* dane z 30.04.2021 uwzględniające aktywa zgromadzone w funduszach, doradztwie inwestycyjnym i portfelach dedykowanych

Nasze wyniki są zasługą jednego 
z najstabilniejszych w Polsce 
zespołów zarządzających, którego 
skład przez lata uległ jedynie
niewielkim zmianom.

Najczęściej nagradzane
TFI w Polsce wg rankingu
Rzeczpospolitej
w 13 edycjach

Ponad 19 mld PLN*
powierzonych aktywów



Zobacz jak pracują nasze subfundusze*

Wyniki inwestycyjne funduszu

Wyniki inwestycyjne funduszu

W co inwestuje?

W co inwestuje?

SGB Bankowy

SGB Dłużny

SGB Bankowy (%)
1m 3m 6m 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat

0,05 0,36 1,07 2,93 5,29 11,71 –

SGB Dłużny (%)
1m 3m 6m 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat

-0,56 -2,64 -0,88 4,11 9,76 18,24 –

Instrumenty dłużne korporacyjne

Bony i obligacje rządowe

Pozostałe instrumenty dłużne

Instrumenty pochodne

54,02%

33,49%

12,48%

0,01%

Bony i obligacje rządowe

Pozostałe instrumenty dłużne

Instrumenty dłużne korporacyjne

Instrumenty pochodne

83,19%

10,13%

6,47%

0,21%
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*Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Dane na podstawie wyliczeń własnych
 z dnia 30.04.2021 r.



Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj się na stronie promocjasgb.generali-investments.pl

Utrzymaj pieniądze od 14 lipca 2021 r. 
do 21 pażdziernika 2021 r.

Dostaniesz nawet 1 000 zł bonusu do wyniku subfunduszu

Do 13 lipca 2021 r. otwórz rejestr na wybranym funduszu
w Banku Spółdzielczym lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi
Klienta Generali Investments i zainwestuj od 10 tys. zł do 50
tys. zł, od 50 tys. do 100 tys. zł lub ponad 100 tys. zł.

Aby spełnić warunki promocji wpłata na rejestr promocyjny 
musi pochodzić wyłącznie z nowych środków.

UWAGA!

Zapoznaj się z regulaminem dostępnym na stronie: promocjasgb.generali-investments.pl



Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali 
Investments TFI S.A. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości  
i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat 
manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być 
pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją  
w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane 
wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe 
informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat 
manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, 
informacje dla Klienta AFI tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie 
www.generali-investments.pl.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości,  
w tym utraty części zainwestowanych środków.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów SGB Dłużny w papiery wartościowe emitowane, poręczane 
lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, Generali Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: 
Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95

Czerwiec 2021 r.

Nota prawna:

(+48) 22 449 04 57 (od pon. do pt. od 9:00 do 17:00)

promocjasgb@generali-investments.pl


