Ubezpieczenia na życie
Indywidualne

Załącznik do umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie
Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A.
(wyciąg)

1.
Niniejszy Regulamin okreÊla zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, tworzonych przez TU Allianz
˚ycie Polska S.A. w ramach ubezpieczenia na ˝ycie, zgodnie z
ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
2.
Towarzystwo tworzy nast´pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze
Kapita∏owe:
1) Fundusz Gwarantowany,
(...)
3.
U˝yte w niniejszym Regulaminie okreÊlenia oznaczajà:
1) Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeƒ Allianz ˚ycie
Polska Spó∏ka Akcyjna,
2) Fundusz – wydzielona cz´Êç aktywów Towarzystwa
tworzona ze sk∏adek op∏acanych w ramach zawartych umów
ubezpieczenia,
3) WartoÊç Aktywów Netto (WAN) – wartoÊç wszystkich
aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiàzania,
4) Spó∏ka Zarzàdzajàca – Towarzystwo lub spó∏ka, która
na mocy porozumienia z Towarzystwem ma prawo
do zarzàdzania Aktywami Netto Funduszu,
5) Dzieƒ Wyceny – dzieƒ, w którym zostaje ustalona WartoÊç
Netto Aktywów Funduszu,
6) Jednostki Uczestnictwa – cz´Êci o równej wartoÊci,
na które podzielony jest Fundusz,
7) Uczestnik Funduszu – podmiot, na rzecz którego nabyte
zosta∏y jednostki uczestnictwa, pochodzàce ze sk∏adek
z umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem,
8) Cena kupna jednostki uczestnictwa – wartoÊç jednostki
uczestnictwa Funduszu, wed∏ug której Towarzystwo
przelicza wp∏acane sk∏adki na jednostki uczestnictwa,
9) Cena sprzeda˝y jednostki uczestnictwa – wartoÊç jednostki
uczestnictwa Funduszu, wed∏ug której Towarzystwo
przelicza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane
na rachunku jednostek przy dokonywaniu wyp∏aty
przez Towarzystwo,
10) Rachunek jednostek – rachunek Uczestnika Funduszu,
na którym sà ewidencjonowane jednostki uczestnictwa.
11) Depozytariusz – bank, w którym zdeponowano aktywa
Funduszu.
12) Ustawa – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.

§2
Polityka Inwestycyjna Funduszu
1.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest powi´kszanie WartoÊci
Aktywów Netto Funduszu przy zachowaniu za∏o˝onego
poziomu ryzyka.
2.
Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez
odpowiednie inwestowanie Êrodków pochodzàcych
z ubezpieczeƒ prowadzonych przez Towarzystwo.

3.
Dochody osiàgni´te w wyniku dokonywanych inwestycji
aktywów Funduszu, w tym odsetki oraz dywidendy,
powi´kszajà wartoÊç Funduszu, jak równie˝ zwi´kszajà
odpowiednio wartoÊç Jednostek Uczestnictwa.

§3
Kategorie lokat
Aktywa Funduszu mogà byç inwestowane w nast´pujàce
instrumenty finansowe:
1) obligacje, bony i inne papiery wartoÊciowe emitowane
przez Skarb Paƒstwa albo Narodowy Bank Polski, a tak˝e
w po˝yczki i kredyty udzielone tym podmiotom,
2) obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe, opiewajàce
na Êwiadczenia pieni´˝ne, gwarantowane lub por´czane
przez Skarb Paƒstwa albo Narodowy Bank Polski, a tak˝e
w depozyty, kredyty i po˝yczki gwarantowane lub
por´czane przez te podmioty,
3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe,
4) akcje spó∏ek notowanych na regulowanym rynku gie∏dowym,
5) akcje spó∏ek notowane na regulowanym rynku pozagie∏dowym lub spó∏ek nie notowanych na regulowanym rynku
gie∏dowym i na regulowanym rynku pozagie∏dowym,
lecz dopuszczonych do publicznego obrotu,
6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,
7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamkni´te lub fundusze inwestycyjne mieszane,
8) jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne
otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
9) obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowane
przez jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki
lub miasto sto∏eczne Warszaw´, które zosta∏y dopuszczone
do publicznego obrotu,
10) obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowane
przez jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki lub
miasto sto∏eczne Warszaw´, które nie sà dopuszczone
do publicznego obrotu,
11) zabezpieczone ca∏kowicie obligacje emitowane przez
podmioty inne ni˝ jednostki samorzàdu terytorialnego,
ich zwiàzki lub miasto sto∏eczne Warszaw´, które zosta∏y
dopuszczone do publicznego obrotu,
12) zabezpieczone ca∏kowicie obligacje emitowane przez
podmioty inne ni˝ jednostki samorzàdu terytorialnego,
ich zwiàzki lub miasto sto∏eczne Warszaw´, które nie
zosta∏y dopuszczone do publicznego obrotu,
13) obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowane
przez spó∏ki publiczne, inne ni˝ papiery wartoÊciowe,
o których mowa w punktach 11) i 12),
14) listy zastawne,
15) instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe
typu futures, transakcje zamienne o ile takowe s∏u˝à
zmniejszeniu ryzyka zwiàzanego z aktywami funduszu,
16) inne lokaty, które w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç
Rada Ministrów.

§4
Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne.
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§1
Postanowienia ogólne

1.
Fundusz Gwarantowany
1) aktywa Funduszu Gwarantowanego mogà byç lokowane
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2)

3)
4)
5)

w instrumenty finansowe, o których mowa w §3,
z wy∏àczeniem punktów 4), 5) i 6),
aktywa Funduszu Gwarantowanego mogà byç lokowane
w instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7)
i 8), jeÊli statut funduszy opisanych w punktach 7) i 8) nie
dopuszcza lokat w instrumenty wymienione w punktach
4), 5), 6),
ryzyko obni˝enia wartoÊci Jednostki Uczestnictwa Funduszu
Gwarantowanego w okresie pe∏nego roku kalendarzowego
jest w ca∏oÊci ponoszone przez Towarzystwo,
pe∏en rok kalendarzowy jest rozumiany jako okres pomi´dzy
dniami 31 grudnia kolejno po sobie nast´pujàcych lat
kalendarzowych,
w razie spadku wartoÊci Jednostki Uczestnictwa Funduszu
Gwarantowanego w okresie pe∏nego roku kalendarzowego,
Towarzystwo zobowiàzuje si´ wyrównaç Uczestnikom
Funduszu powsta∏à ró˝nic´.

(...)
5.
Fundusz nie mo˝e zbywaç swoich aktywów:
1) cz∏onkom Zarzàdu lub Rady Nadzorczej Towarzystwa,
2) osobom zatrudnionym w Towarzystwie,
3) osobom pozostajàcym z osobami wymienionym w punkcie
1) i 2) w zwiàzku ma∏˝eƒskim, stosunku pokrewieƒstwa lub
powinowactwa,
6.
Fundusz nie mo˝e nabywaç aktywów od któregokolwiek
podmiotu wymienionego w §4 ust. 5 punkt 1), 2) lub 3).

§5
Ustalanie Wartości Netto Aktywów Funduszu i wycena
Jednostki Uczestnictwa
1.
WartoÊç aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu jest ustalana w Dniu
Wyceny, tj. ka˝dego dnia roboczego z wyjàtkiem sobót,
z dok∏adnoÊcià do jednego grosza.

§6
Koszty obciążające Fundusz
1.
Dzia∏alnoÊç Funduszu jest finansowana bezpoÊrednio z aktywów
Funduszu oraz ze Êrodków Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz umowami z Uczestnikami Funduszu.
2.
BezpoÊrednio z aktywów Funduszu finansowane sà:
1) koszty zwiàzane z realizacjà transakcji nabycia i zbycia
aktywów Funduszu, stanowiàce równowartoÊç op∏at
ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których
poÊrednictwa Fundusz jest zobowiàzany korzystaç na mocy
odr´bnych przepisów,
2) koszty zwiàzane z przechowywaniem aktywów Funduszu,
stanowiàce równowartoÊç wynagrodzenia Depozytariusza,
3) koszty zarzàdzania Funduszem przez Towarzystwo
odpowiadajàce wysokoÊci wynagrodzenia pobieranego przez
Towarzystwo.
3.
WysokoÊç wynagrodzenia pobieranego za zarzàdzanie
Funduszem wynosi 2% w skali roku.
4.
Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu, które nie sà pokrywane
bezpoÊrednio z aktywów Funduszu, sà pokrywane przez
Towarzystwo.

§7
Postanowienia końcowe
1.
Zmiana niniejszego Regulaminu mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
w drodze uchwa∏y Zarzàdu Towarzystwa.
2.
Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.
Warszawa, dnia 18 marca 2004 roku.

2.
WartoÊç aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu wycenia si´ wed∏ug
wartoÊci rynkowej z dnia poprzedzajàcego Dzieƒ Wyceny,
z zachowaniem zasady ostro˝nej wyceny.
3.
WartoÊç Aktywów Netto Funduszu ustala si´ odejmujàc
od ca∏oÊci aktywów zobowiàzania obcià˝ajàce Fundusz.
4.
Cen´ Jednostki Uczestnictwa ustala si´ dzielàc wartoÊç
Aktywów Netto Funduszu przez zarejestrowanà w ksi´gach
w Dniu Wyceny liczb´ Jednostek Uczestnictwa z dok∏adnoÊcià
do 4 miejsc po przecinku.
5.
Do ustalenia WartoÊci Aktywów Netto zobowiàzane jest
Towarzystwo.
6.
WartoÊç Aktywów Netto Funduszu i Cena Jednostki Uczestnictwa
ustalone w Dniu Wyceny utrzymujà si´ na sta∏ym poziomie
a˝ do nast´pnego Dnia Wyceny.
7.
Towarzystwo informuje Uczestników Funduszu o Cenie
Jednostki Uczestnictwa w terminach wynikajàcych z umów
ubezpieczenia.
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