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KorpoInvest

Dla kogo?
Produkt jest dla Ciebie, jeśli:

 � oczekujesz potencjalnie wyższych zysków niż na tradycyjnej lokacie bankowej i jednocześnie cenisz sobie pro-
ste rozwiązania

 � jesteś zainteresowany uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego
 � posiadasz doświadczenie na rynkach finansowych lub dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem

W co inwestujemy?
Fundusz „EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH” alokuje:

minimum 70% aktywów UFK w:
 � polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne) i jednostki 
samorządu terytorialnego (obligacje komunalne),

 � bankowe papiery wartościowe (głównie obligacje korporacyjne banków),

a pozostałą część aktywów UFK (z uwagi na utrzymanie płynności i czasowy brak możliwości 
zakupu obligacji korporacyjnych) w:

 �  dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 � zagraniczne dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa,
 � instrumenty rynku pieniężnego,
 � krótkoterminowe depozyty bankowe (nie dłuższe niż 3 miesiące),
 � jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne polskich oraz zagranicznych funduszy obligacji,
 � Exchange Traded Funds (zwane dalej: ETF) pod warunkiem, że przedmiotem ich inwestycji są dłużne papiery 
wartościowe lub instrumenty pochodne oparte o dłużne papiery wartościowe i stopę procentową,

 � środki pieniężne.

Przykłady papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa*:

EMITENT ISIN stopa zwrotu z obligacji

Rokita PLPCCRK00027 9%

Meritum PLMRTMB00018 WIBOR 6M + 6%

Ghelamco PLGHLMC00032 WIBOR 6M + 6%

PKO BP PLPKO0000081 WIBOR 6M +1,64%

Źródło: opracowanie własne TU na Życie Europa S.A. na podstawie warunków emisji obligacji

*Obligacje korporacyjne są emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające oso-
bowość prawną: spółki z o.o., spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Emisja obligacji korporacyjnych 
pozwala przedsiębiorstwom pozyskać dodatkowy kapitał. Może stanowić alternatywę dla tradycyjnych kredy-
tów, udzielanych przez instytucje finansowe

Wartość jednostki uczestnictwa „EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.

Źródło: http://inwestycje.tueuropa.pl/pl/notowania/notowania-ufk/europa-ufk-obligacji-korporacyjnych 
Dane za okres od 11.10.2013 r. do 14.07.2014 r.

Przedstawione wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego są wynikami osiągniętymi w prze-
szłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Ryzyko
Średnie

Czas trwania
Średnioterminowy

Charakter produktu
Inwestycyjny

Dlaczego warto zainwestować?
 � Produkt „KorpoInvest” może doskonale wpisać się w Twoje potrzeby finansowe – jest złotym środkiem po-
między lokatą a funduszem inwestycyjnym. Oferuje możliwość osiągniecia zdecydowanie wyższych zysków 
niż na tradycyjnej lokacie bankowej przy niższym ryzyku niż w przypadku zrównoważonych i akcyjnych fun-
duszy inwestycyjnych,

 � Produkt umożliwia osiągnięcie potencjalnych zysków niezależnie od sytuacji giełdowej,
 � Masz możliwość częściowej wypłaty środków od czwartego Roku Odpowiedzialności oraz dokonywania 
wpłat Składek Dodatkowych,

 � Wypłata środków w pierwszych 3 latach Okresu Odpowiedzialności wiąże się z pobraniem Opłaty Likwidacyjnej 
w wysokości określonej w „Tabeli Opłat i Limitów”. Od 37. Miesiąca Odpowiedzialności Opłata Likwidacyjna nie 
jest pobierana,

 � Produkt umożliwia inwestycję nawet niedużych kwot – minimalna Składka Podstawowa to tylko 5 000 zł,
 � Otrzymujesz ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci,
 � Możesz wskazać osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w razie Twojej śmierci,
 � W przypadku inwestycji nie jest wymagana znajomość rynków finansowych.

Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego
 �  105%* (suma pomniejszonej o Opłatę za zarządzanie, Opłatę Administracyjną i Opłatę za ryzyko Wartości 
Rachunku w Dacie Umorzenia oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie 
Jednostek Uczestnictwa UFK), z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazanych 
w WU, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie albo

 � 100,1%* (suma pomniejszonej o Opłatę za zarządzanie, Opłatę Administracyjną i Opłatę za ryzyko Warto-
ści Rachunku w Dacie Umorzenia oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie 
Jednostek Uczestnictwa UFK), z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazanych 
w WU, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił począwszy od 11. Roku Odpowiedzialności.

Opłaty
 � Opłata Wstępna od Składki Podstawowej: do 2%,
 � Opłata Administracyjna: 0,7% w skali roku od Wartości Rachunku,
 � Opłata za zarządzanie: 1% w skali roku od Wartości Rachunku,
 � Opłata za ryzyko: 0,052% w skali roku od Wartości Rachunku,
 � Opłata Likwidacyjna: pobierana w przypadku Całkowitego Wykupu w związku z rezygnacją z ubezpieczenia 
przez Ubezpieczonego, w wysokości określonej w „Tabeli Opłat i Limitów”

Składki/wartości minimalne
 � minimalna wysokość Składki Podstawowej: 5 000 zł
 � minimalna wysokość Składki Dodatkowej: 2 000 zł
 � minimalna wnioskowana kwota Częściowego Wykupu: 2 500 zł
 � minimalna Wartość Rachunku po dokonaniu Częściowego Wykupu: 2 500 zł
 � minimalna Wartość Subkonta Składki Podstawowej po dokonaniu Częściowego Wykupu: 1 000 zł

Ryzyka związane z inwestycją
 � ryzyko nieosiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji 
Rachunku,

 � ryzyko rynkowe, przez które rozumie się możliwość spadku wartości aktywów Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Kapitałowego „EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”,

 � ryzyko kredytowe, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kon-
trahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku fi-
nansowym,

 � ryzyko płynności, w związku z niemożnością realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach 
cen, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym,

 � ryzyko walutowe związane z tym, że aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „EUROPA UFK 
OBLIGACJI KORPORACYJNYCH” mogą być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe (z uwzględnie-
niem ograniczeń, o których mowa w §3 ust. 3), które wyrażone są w walucie obcej a w przypadku których 
niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostki Uczestnictwa UFK,

 � ryzyko, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH” może zostać 
zlikwidowany w sytuacjach, o których mowa w §6 ust. 2 Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita-
łowego „EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia konieczne jest zapoznanie się z:
 � Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KorpoInvest” 
(kod: 2013_EAKI_v.01),

 � Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH” 
(kod: RE EFZ FOK/2013/01/01),

 � Tabelą Opłat i Limitów (kod: 2013_EAKI_02_v.01).
dostępnymi u Ubezpieczającego oraz u Ubezpieczyciela.

 Forma prawna:
grupowe ubezpieczenie na życie 
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

 Ubezpieczający:
Expander Advisors Sp. z o.o.

 Ubezpieczyciel:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
Europa S.A.

 Okres Odpowiedzialności:
bezterminowy

 Wiek:
ukończone 18 lat i nieprzekroczone 70 lat

 Ochrona kapitału:
brak

 Fundusz:
„EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”
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Ubezpieczający i Ubezpieczyciel kierują się zasadami określonymi w III Rekomendacji dobrych praktyk 
na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnoś-
ciowym oraz Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych 
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

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 soboty w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.  
(Opłata zgodna z taryfą operatora).

Warunki objęcia i świadczenia ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia na ży-
cie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KorpoInvest”.

Niniejszy materiał stanowi opracowanie własne Grupy Europa. Informacje w nim zawarte przeznaczo-
ne są wyłącznie na potrzeby niniejszego materiału. Dalsze dystrybuowanie oraz kopiowanie zarówno 
całości jak i wybranych elementów, dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Grupy 
Europa.

Znaki towarowe oraz logotypy prezentowane w niniejszym materiale są chronione prawem autorskim, 
ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią ofer-
ty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

TU na Życie Europa S.A. nie gwarantuje założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego 
wyniku inwestycyjnego w przyszłości. Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego osiągane 
w przeszłości nie mogą stanowić podstawy do oczekiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Ubezpieczenie „KorpoInvest” jest produktem przygotowanym przez TUnŻ Europa S.A. (zwane dalej 
Ubezpieczycielem) w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Fundu-
szem Kapitałowym.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwesty-
cyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Ubezpieczyciel dołożył wszelkich 
starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych 
źródłach.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się ze szczegółami ubezpieczenia. Opodat-
kowanie świadczeń wypłacanych przez Ubezpieczyciela nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych.

Materiały informacyjne na temat produktu przygotowano zgodnie z zasadami zatwierdzonej przez Zwią-
zek Banków Polskich „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie 
ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym”.




