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Zestawienie stron internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na których zamieszczone są Dokumenty 

zawierające kluczowe informacje (KID), informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz prospekty 

informacyjne dla funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez iWealth Management sp. z o.o. 

Towarzystwo 

Funduszy 

Inwestycyjnych 

Rodzaj 

Funduszu 

Kluczowe Informacje oraz informacje dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego  

Prospekt informacyjny 

TFI Allianz Polska SA 
(fundusze d. Allianz) 

FIO i SFIO 
https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-kid oraz 
https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#informacja-
alternatywny-fundusz-inwestycyjny  

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-
pprospekty-informacyjne  

TFI Allianz Polska SA 
(fundusze d. Aviva) 

FIO i SFIO 

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-kid oraz 
https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty/dokumenty-
funduszy-inwestycyjnych.html#informacje-afi 

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty/dokumenty-
funduszy-inwestycyjnych.html#prospekty-informacyjne 

Caspar TFI SA FIO 
https://www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi/dokumenty-
funduszy/kluczowe-informacje-dla-inwestorow 

https://www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi/dokumenty-
funduszy/prospekt-informacyjny 

Fidelity Funds SFIO 

W celu zapoznania się z KID bądź innymi dokumentami, w tym prospektem informacyjnym, danego funduszu należy na stronie 
https://www.fidelity.pl/fundusze/notowania wybrać opcję „Pobierz dokumenty” w pozycji określonego funduszu. Lista aktualnie dystrybuowanych 
funduszy przez iWealth jest dostępna na „Liście funduszy inwestycyjnych i innych produktów dystrybuowanych przez iWealth” zamieszczonej na 
stronie https://iwealth.pl/informacje-prawne-i-dokumenty/. 

Franklin Templeton FIO i SFIO 
https://www.franklintempleton.pl/fundusze/dokumenty/informacje-
dotyczace-produktow?filter=DOCUMENT_TYPE:KID 

https://www.franklintempleton.pl/fundusze/dokumenty/informacje-
dotyczace-produktow?filter=DOCUMENT_TYPE:PROSPECTUS; 

Generali Investments 
TFI SA 

FIO i SFIO 
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-
indywidualny/dokumenty/kid oraz https://generali-
investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/afi  

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-
indywidualny/dokumenty/prospekty-funduszy 

Investors TFI SA FIO i SFIO 
https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-
funduszy/?f=&n=&t=key_info&y= 

https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-
funduszy/?f=&n=&t=information_prospectus&y=  

Ipopema TFI SA FIO IPOPEMA m-INDEKS FIO (ipopematfi.pl) IPOPEMA m-INDEKS FIO (ipopematfi.pl) 

SFIO 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji (ipopematfi.pl) 
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https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestors.pl%2Finformacje-i-dokumenty%2Fdokumenty-funduszy%2F%3Ff%3D%26n%3D%26t%3Dkey_info%26y%3D&data=05%7C01%7Cadam.korol%40iwealth.pl%7Cc8ddc2b6f72b4d5cd1e908da970a1804%7C2c1e6ede7f914c409bbb42d0cd81fe25%7C1%7C0%7C637988366859681376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTqv%2BKHnq1l9I0vUK4ddG5GSnScnYhENngbRamAMD5s%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestors.pl%2Finformacje-i-dokumenty%2Fdokumenty-funduszy%2F%3Ff%3D%26n%3D%26t%3Dkey_info%26y%3D&data=05%7C01%7Cadam.korol%40iwealth.pl%7Cc8ddc2b6f72b4d5cd1e908da970a1804%7C2c1e6ede7f914c409bbb42d0cd81fe25%7C1%7C0%7C637988366859681376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTqv%2BKHnq1l9I0vUK4ddG5GSnScnYhENngbRamAMD5s%3D&reserved=0
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IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek ( d. Akcji) (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek ( d. Akcji) (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity (ipopematfi.pl) 

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych (ipopematfi.pl) IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych (ipopematfi.pl) 

Quercus TFI SA SFIO https://quercustfi.pl/pl/strona/quercus-parasolowy-sfio#  Prospekt informacyjny Quercus Parasolowy SFIO 

TFI PZU SA FIO i SFIO https://www.pzu.pl/tfi/dokumenty-funduszy-tfipzu  https://www.pzu.pl/tfi/dokumenty-funduszy-tfipzu  

Schroders SFIO 

W celu zapoznania się z KID bądź innymi dokumentami, w tym prospektem informacyjnym, danego funduszu należy na stronie  
https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/gfc-container/fund/search/filter/?searchQuery= wyszukać wybrany fundusz po 
kliknięciu w który dokumenty będą dostępne. Lista aktualnie dystrybuowanych funduszy przez iWealth jest dostępna na „Liście funduszy 
inwestycyjnych i innych produktów dystrybuowanych przez iWealth” zamieszczonej na stronie https://iwealth.pl/informacje-prawne-i-dokumenty/. 

Skarbiec TFI SA FIO i SFIO Na https://www.skarbiec.pl/do-pobrania/ należy wybrać zakładkę „KID” 
bądź „Informacja dla Klienta”  

Na https://www.skarbiec.pl/do-pobrania/ należy wybrać zakładkę 
„Prospekty i statuty” 

UNIQA TFI SA 

FIO https://www.uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/dokumenty/uniqa-
fio/#dokumentyzawieraj%C4%85cekluczoweinformacjekid  

https://www.uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/dokumenty/uniqa-
fio/#prospektinformacyjny 

SFIO 

https://www.uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/dokumenty/uniqa-
sfio/#dokumentyzawieraj%C4%85cekluczoweinformacjekid oraz 
https://www.uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/dokumenty/uniqa-
sfio/#informacjadlaklientaafi  

https://www.uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/dokumenty/uniqa-
sfio/#prospektinformacyjny 

 

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są 

zamieszczone w prospektach informacyjnych, Dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) i informacjach dla klienta AFI, dostępnych wraz z tabelą 

opłat funduszy w placówkach oraz na stronach internetowych iWealth, a także wskazanych w tabeli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. 
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