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Dla kogo?
Produkt jest dla Ciebie, jeśli:

 � oczekujesz potencjalnie wyższych zysków niż na tradycyjnej lokacie bankowej i jednocześnie ce-
nisz sobie proste rozwiązania i akceptujesz ryzyko utraty części wpłaconych środków pieniężnych
 � jesteś zainteresowany uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

W co inwestujemy?
Fundusz „NOBLE IDEAL FUND” inwestuje w następujące instrument finansowe:

 � depozyty bankowe,
 � jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble 
Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty.

Struktura aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „NOBLE IDEAL FUND”:

Aktywa: Minimalny udział  
w strukturze aktywów

Maksymalny udział  
w strukturze aktywów

Depozyty bankowe 0% 5%

Subfundusz Noble Fund Skarbowy 0% 95%

Subfundusz Noble Fund Akcji 0% 35%

Subfundusz Noble Fund Mieszany 0% 5%

Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 0% 35%

Subfundusz Noble Fund Timingowy 0% 35%

Subfundusz Noble Fund Global Return 0% 35%

Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 0% 35%

Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 0% 35%

Dlaczego warto zainwestować?
 �Możliwość gromadzenia oszczędności w aktywnie zarządzanym przez Noble Funds TFI S.A. 
Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym, którego aktywa stanowią jednostki uczestni-
ctwa funduszy inwestycyjnych Noble Funds TFI S.A. oraz depozyty bankowe.
 � Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu strategii inwestycyjnej okre-
ślonej w Regulaminie UFK.
 �Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania ubezpieczenia, 
 � Ubezpieczony może wskazać osoby uprawnione, które w razie jego śmierci otrzymają Świadcze-
nie Ubezpieczeniowe

Składki
Minimalna wysokość Składki Regularnej dla danej częstotliwości opłacania Składek Regularnych

Częstotliwość opłacania Składek Regularnych miesięczna kwartalna półroczna roczna

Wysokość opłacanych Składek Regularnych 200 zł 600 zł 1 200 zł 2 400 zł

Wartości minimalne:
rodzaj wysokość

Minimalna wysokość Składki Dodatkowej (dotyczy jednorazowej wpłaty) 1 000 zł

Minimalna Wartość Subkonta Składek Regularnych, o której mowa w §22 ust. 8 OWU 5 000 zł

Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego:
1. jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił do końca 10. Roku Odpowiedzialności:
  101%*(suma Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszonej o Opłatę admini-

stracyjną wraz z Opłatą za ryzyko oraz środków pieniężnych, za które nie zostało doko-
nane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK), z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzial-
ności wskazanych w OWU;

2. jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił począwszy od 11. Roku Odpowiedzialności:
  100,1%*(suma Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszonej o Opłatę admini-

stracyjną wraz z Opłatą za ryzyko oraz środków pieniężnych, za które nie zostało doko-
nane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK), z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzial-
ności wskazanych w OWU.

W przypadku otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego przed nabyciem Jednostek 
Uczestnictwa UFK za kwotę zapłaconą na poczet pierwszej Składki Regularnej Zainwestowanej, 
wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego równa jest 100,1%*(suma zapłaconej Składki 
Regularnej oraz zapłaconej Składki Dodatkowej), z zastrzeżeniem ograniczeń odpowie-
dzialności wskazanych w OWU.

Opłaty:
 �  Opłata wstępna od Składki Podstawowej: 0%, 
 �Opłata wstępna od Składki Dodatkowej: 0%,
 �Opłata za ryzyko: 0,0510% w skali roku (w ramach procentowej części Opłaty administracyjnej 
(za rok przyjmuje się 365 dni)
 �Opłata administracyjna: 
• kwotowa: 9,80 zł za każdy Miesiąc Odpowiedzialności (za pierwsze 60 Miesięcy Odpowiedzial-

ności)
• procentowo od Wartości Rachunku: 

 - 1,95% w skali roku (za pierwsze 60 Miesięcy Odpowiedzialności)
 - 0,975% w skali roku (za 61. Miesiąc Odpowiedzialności i następne Miesiące Odpowiedzialności)

 �Opłata od wyników: sposób naliczania, pobierania oraz wysokość jest określona w Sposobie na-
liczania Opłaty od wyników, który stanowi załącznik nr 2 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubez-
pieczenia
 �Opłaty operacyjne: 7 zł, w przypadku zgłoszenia wniosku w formie pisemnej:
• w związku ze zmianą częstotliwości opłacania Składek Regularnych
• w związku ze zmianą wysokości opłacanych Składek Regularnych
• w związku z zawieszeniem wpłat Składek Regularnych

Opłacie operacyjnej nie podlegają czynności zrealizowane na wniosek zgłoszony za pośredni-
ctwem Serwisu

 �Opłata rozliczeniowa obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem i jest równa niższej z dwóch 
wartości: 
1) pięćdziesiąt procent Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia lub
2) suma dwustu złotych oraz iloczynu współczynnika do obliczenia wysokości Opłaty rozlicze-

niowej i urocznionej Składki Regularnej Zainwestowanej. 
Opłata rozliczeniowa = MIN [(50%* Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia); (200 zł + Y% * urocz-
niona Składka Regularna Zainwestowana)] 
gdzie: 
Y% - współczynnik do obliczenia wysokości Opłaty rozliczeniowej, wskazany w „Tabeli Opłat i Li-
mitów Składek”, dla Miesiąca Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył lub doręczył 
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia, a w przypadku gdy Umowa Ubezpie-
czenia ulegnie rozwiązaniu w związku z brakiem zapłaty Składki Regularnej zgodnie z §6 ust.8 
– ostatni Miesiąc Odpowiedzialności, za który została zapłacona Składka Regularna; w obydwu 
przypadkach zastosowanie ma §11 ust.10 OWU: 

Warunki objęcia i świadczenia ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „IDEALNY FUNDUSZ PLUS”. 
Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Znaki towarowe oraz logotypy prezentowane w niniejszej ulotce są chronione prawem autorskim, ich użycie bez odpowiednie zgody jest zabronione.

IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ryzyko
Wyższe

Czas trwania
Średnioterminowy

Charakter produktu
Inwestycyjny

 Forma prawna:
indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

 Ubezpieczyciel:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 Okres odpowiedzialności:
bezterminowy

 Wiek:
18-57 lat

 Fundusz Ubezpieczeniowy:
„NOBLE IDEAL FUND”

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym 

 Aktywa Funduszu Ubezpieczeniowego:
depozyty bankowe • jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych 
w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 Ochrona kapitału:
BRAK

 Rodzaj składek:
Składki Regularne płatne miesięcznie lub kwartalnie lub półrocznie lub rocznie 
Składki Dodatkowe możliwość wpłacania po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności; 
możliwość wpłacania od 10.05.2014 r.
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Ryzyka związane z inwestycją:
 � ryzyko nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej 
(Składki Regularnej Zainwestowanej oraz Składki Dodatkowej Zainwestowanej)
 � ryzyko rynkowe
 � ryzyko kredytowe
 � ryzyko płynności
 � ryzyko likwidacji UFK

Szczegółowy opis ryzyk w związku z inwestycją w ubezpieczenie „IDEALNY FUNDUSZ PLUS” znaj-
duje się w Regulaminie UFK „NOBLE IDEAL FUND”.

Przed złożeniem podpisanego Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, koniecznie należy 
zapoznać się z dostępnymi u Przedstawiciela Ubezpieczyciela albo u Ubezpieczyciela (na stronie 
www.tueuropa.pl oraz w siedzibie TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62):

 �Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitało-
wym „IDEALNY FUNDUSZ PLUS”
 � „Tabelą Opłat i Limitów Składek”
 � Sposobem naliczania Opłaty od wyników
 � Regulaminem UFK „NOBLE IDEAL FUND”

Ubezpieczyciel kieruje się zasadami określonymi w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim 
rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji również pod adresem e-mail: bok@tueuropa.pl 
lub pod numerami infolinii 0 801 500 300 oraz 71 36 92 887 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:00 do 22:00 oraz w sobotę od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
(Opłata zgodna z taryfą operatora).

Warunki objęcia i świadczenia ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „IDEALNY FUNDUSZ PLUS”. 
Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Znaki towarowe oraz logotypy prezentowane w niniejszej ulotce są chronione prawem autorskim, ich użycie bez odpowiednie zgody jest zabronione.




