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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Trigon TFI S.A.

Fundusz Inwestycyjny Trigon Profit VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Opis FIZ

Trigon Profit VI to fundusz sekurytyzacyjny inwestujący w wierzytelności bankowe zabezpieczający minimalną 
stopę zwrotu oraz chroniący kapitał. Jego wyjątkowa konstrukcja sprawia, że inwestor ma jasno określony horyzont 
inwestycyjny, zabezpieczoną minimalną roczną stopę zwrotu oraz zabezpieczenie kapitału. Fundusz jest ograniczony 
wielkością dzięki czemu dokonuje zakupów z góry określonych i wybranych portfeli wierzytelności charakteryzujących 
się ponadprzeciętną rentownością.

Polityka inwestycyjna FIZ

Celem inwestycyjnym Funduszu jest realizacja należności z Sekurytyzowanych Wierzytelności oraz osiąganie dochodów 
z pozostałych lokat. Trigon Profit VI inwestuje nie mniej niż 75% swoich środków w portfele bankowych wierzytelności 
masowych. Jego polityka inwestycyjna zakłada windykację zakupionych portfeli przy użyciu zarówno metod miękkich 
jak i sądowo-egzekucyjnych. Inwestycja dokonywana jest w PLN. Fundusz może posiadać depozyty lub środki pieniężne 
niezbędne do zaspokojenia bieżących zobowiązań.

Serwiser Funduszu Casus Finanse SA

Dane Trigon TFI S.A.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac Unii Lubelskiej, wejście B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
T: +48 22 330 11 31 F: +48 22 330 11 12
http://www.trigontfi.pl

Waluta funduszu: Wynagrodzenie TFI Ryzyko inwestycyjne FIZ

PLN

stałe zmienne • bardzo niskie
• niskie
• średnie
• wysokie
• bardzo wysokie

• 3,25% rocznie
• 20 000 zł/miesięcznie

• wysokość i zasady 
naliczania wynagrodzenia 
zmiennego opisane 
są w Statucie.

TRIGON PROFIT VI NSFIZ
(FIZ obecnie jest w trakcie rejestracji)

Strategia inwestycyjna FIZ.
Aktywa FIZ mogą stanowić wyłącznie: 

1) sekurytyzowane wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu sekurytyzowanych wierzy-
telności, a także papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne;

2) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz depozyty w walucie polskiej 
i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych oraz instytucjach 
kredytowych.

FIZ może lokować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym w wierzytelności 
przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte.
FIZ utrzymuje część swoich aktywów na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie nie-
zbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań FIZ.
Aktywa FIZ mogą być lokowane w wierzytelności, które spełniają następujące warunki:

a. podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej;

b. opiewają na świadczenie pieniężne; 
c. są denominowane w złotych polskich lub innej walucie. 

Kryteria doboru sekurytyzowanych wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu sekurytyzowanych 
wierzytelności, a także papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności pieniężne: 

a. rodzaje wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu, z jakiego wierzytelność powstała 
i rodzaju wierzyciela; 

b. termin wymagalności; 
c. historię spłat; 
d. okres przedawnienia; 
e. rodzaj dłużnika; 
f. możliwość windykacji należności; 
g. rodzaj i poziom zabezpieczeń; 

h. proporcje występowania w nabywanych Sekurytyzowanych Wierzytelnościach wie-
rzytelności o zróżnicowanym okresie przedawnienia, terminie wymagalności, rodzaju 
i poziomie zabezpieczeń oraz możliwościach windykacji wierzytelności;

i. ilość i wartość nominalną wierzytelności wchodzących w skład nabywanych 
Sekurytyzowanych Wierzytelności.

Kryteria doboru jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz depozytów:
a. stopień ryzyka spadku wartości rynkowej; 
b. możliwości wzrostu cen; 
c. bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; 
d) stopień ryzyka braku płynności, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Dywersyfikacja lokat:
FIZ lokuje nie mnie niż 75% wartości aktywów FIZ w lokaty wskazane w pkt. 1.).
Depozyty w jednym banku krajowym nie mogą stanowić więcej niż 20% aktywów FIZ. Waluta 
obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów FIZ.
FIZ nie może udzielać pożyczek, poręczeń lub gwarancji; nie może zaciągać pożyczek lub 
kredytów w tym w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych 
w rozumieniu Ustawy. FIZ nie będzie przeprowadzać emisji obligacji.

Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UFK DEBT & EQUITY wskazane 
są w Regulaminie UFK.

Szczegółowe informacje dotyczące FIZ dostępne są w Statucie Trigon Profit VI Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 

KARTA INFORMACYJNA

Niniejszy dokument opracowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowiący oferty w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Niniejszy dokument oraz zawarte w nim prognozy oparto na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby 
informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie były rzetelne, niemniej jednak stanowią one wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień 
jego sporządzenia i nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego 
z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Trigon TFI S.A. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie Europa S.A. nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. 
Niniejszy dokument nie może być wykorzystywany w innych celach niż cele reklamowe.
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