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Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia 

na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”  

(kod: 2018_IBSM_03_v.01) 

przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 04/11/18 z dnia 13.11.2018 r.  

 

 

 Poniższa tabela przedstawia informacje o tym, w jakie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe będziesz inwestował swoje środki 

w ubezpieczeniu na życie z UFK „Skarbnica Możliwości” 

 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe będące portfelami modelowymi 

Grupa 1 

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Waluta 

Portfel Alokacji Cyklicznej PLN 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie będące portfelami modelowymi 

Grupa 2 

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 

Nazwa funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego 

Waluta 

UFK Europa (3) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) PLN 

UFK Europa Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) PLN 

UFK Europa Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) PLN 

UFK Europa (3) Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) PLN 

UFK Europa (3) Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) PLN 

 

Informacja o dniu wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiących aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 

wskazanego w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, aktualna na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia  

(dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiących aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych może ulec zmianie niezależnie od nas, czyli Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Informacja o dniu wyceny 

jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiących aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych znajduje się  w obowiązującym prospekcie informacyjnym lub statucie danego funduszu inwestycyjnego. Jeżeli przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, udostępniamy na stronie internetowej www.tueuropa.pl informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt 

informacyjny lub statut danego funduszu inwestycyjnego). 

 

Wartość jednostki uczestnictwa UFK poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych publikujemy na naszej stronie internetowej: 

www.tueuropa.pl.  

 

Zachęcamy do założenia bezpłatnego konta w serwisie internetowym Grupy Europa (SIGE) www.tueuropa.pl. Serwis umożliwia podgląd bieżącej 

wartości rachunku, jak również pozwala złożyć  dyspozycje zmiany do umowy ubezpieczenia. 
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