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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że otrzymałem/am informację o głównych czynnikach ryzyka związanych z zakupem: 

 

2,5-letnich Bankowych Papierów Wartościowych serii  

PDSONL231208, 

emitowanych przez Alior Bank S.A.; 

 

zapoznałem/am się z nimi, jestem świadomy/a ryzyka związanego z zakupem tych bankowych 

papierów wartościowych (BPW). 

 

 

…………………………… 

Podpis Klienta / data 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kluczowe ryzyka opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Podsumowaniu, 

znajdującym się w Ostatecznych Warunkach Emisji 
 

 

1.2. OPIS CZYNNIKÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI INSTRUMENTU BAZOWEGO 
 

Wyniki Instrumentu Bazowego będącego akcjami spółek zagranicznych będą zależne od czynników 

makroekonomicznych, takich jak poziomy oprocentowania i cen na rynkach kapitałowych, zmian dotyczących walut, 

czynników politycznych oraz czynników specyficznych dla danej spółki będącej emitentem tych akcji, takich jak sytuacja 

w zakresie wyników, pozycja na rynku, sytuacja w zakresie ryzyka, struktura akcjonariatu i polityka w zakresie kwot do 

podziału, a także ryzyka biznesowe, przed którymi stają ci emitenci. 

 

II.3. JAKIE SĄ  RYZYKA WŁAŚCIWE DLA EMITENTA? 

 
Najistotniejszymi czynnikami ryzyka właściwymi dla Emitenta są: (i) pandemia choroby COVID-19 wywołanej przez 

koronawirusa SARS-CoV-2 może doprowadzić do wystąpienia zdarzeń, które negatywnie wpłyną na Emitenta; (ii) 

ryzyko kredytowe; (iii) ryzyko obowiązku dokonania znaczących wpłat do BFG, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 

lub na rzecz systemu rekompensat utworzonego przez KDPW; (iv) ryzyko związane z wyrokiem TSUE w sprawie 

uprawnienia konsumentów do obniżki kosztu kredytu w przypadku jego przedterminowej spłaty; (v) ryzyko utraty 

płynności; (vi) ryzyko wynikające z udzielania, finansowania i zabezpieczenia kredytów denominowanych w walutach 

obcych; (vii) ryzyko nałożenia kar i sankcji administracyjne w przypadku niedostosowania lub nieprawidłowego 

dostosowania działalności Emitenta do regulacji dotyczących sektora finansowego; oraz (viii) ryzyko nałożenia 

dodatkowego obciążenia podatkowego. Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych powyżej ryzyk może negatywnie 

wpłynąć na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju i wyniki Emitenta, a w konsekwencji na jego zdolność 

do obsługi i wykupu BPW. 

 

V.2. JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 
 

V.2.1. Ogólny wskaźnik ryzyka  

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. 

Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, 
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że Emitent nie ma możliwości wypłaty pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Posiadacz utrzyma produkt 

przez 30 miesięcy.  

Jeżeli Posiadacz zdecyduje się na wcześniejsze zakończenie inwestycji, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a 

zwrot może być niższy. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
    Niższe ryzyko                                                                                                                                          Wyższe ryzyko 

                                  
 

Sklasyfikowano ten produkt jako 5 na 7 co stanowi średniowysoką klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 

przyszłych wyników oceniane są jako średnio duże, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na zdolność do 

wypłacenia pieniędzy Posiadaczowi. 

Posiadacz ma prawo otrzymać z powrotem co najmniej 100% swojego kapitału. Każda kwota powyżej tej sumy i 

jakikolwiek dodatkowy zwrot zależą od przyszłych wyników na rynku i są niepewne. 

Ta ochrona przed przyszłymi wynikami na rynku nie będzie miała jednak zastosowania jeżeli Posiadacz spienięży ten 

produkt przed upływem trzydziestu miesięcy. W przypadku niemożliwości wypłacenia należnej kwoty Posiadaczowi 

może on stracić całość swojej inwestycji. 

 

 
----------------------------------------------------- 
Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji opublikowanych na stronie 

internetowej: www.aliorbank.pl . Każdy Inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji m.in. na podstawie informacji 

zawartych w Ostatecznych Warunkach Emisji, a także w Prospekcie Podstawowym Emisji, który opublikowany jest na 

stronie internetowej: https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/prospekt-podstawowy-2-

programu-emisji-BPW.html 
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