Nazwa:

Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015

Data rozpoczęcia działalności:

26 kwiecień 2006

Zarządzający:

Compensa TU na Życie Vienna Insurance Group

Depozytariusz:

BRE Bank

Instrumenty finansowe:
Aktywami wchodzącymi w skład Funduszu są
wyłącznie certyfikaty o numerze ISIN DE000BC0A6Z2
(Certyfikaty), emitowane przez Barclays Bank PLC

Cel
Celem Funduszu jest inwestowanie w okresie do 21 grudnia 2015 r. środków zgromadzonych na
indywidualnym rachunku Osób Ubezpieczonych prowadzonych w ramach umów ubezpieczenia na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartym z Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia.
Profil

Wycena
1. Towarzystwo dokonuje cyklicznych wycen jednostek
Fundusz jest
Funduszu w celu ustalenia ceny jednostki
przeznaczony dla
2.
Wyceny Funduszu odbywają się:
Klientów
a.
w okresie do 19 grudnia 2007 r. – raz w tygodniu, w
oczekujących
środę każdego tygodnia, przy czym pierwsza
gwarancji ceny
wycena tygodniowa odbędzie się w dniu 26 kwietnia
umorzenia jednostek
2006 r., a ostatnia w dniu 19 grudnia 2007 r.
na dzień 21 grudnia
b.
w okresie po 19 grudnia 2007 r. – raz w miesiącu, w
2015 r., a
ostatnią środę miesiąca kalendarzowego, przy czym
jednocześnie
pierwsza wycena miesięczna odbędzie się w dniu 23
spodziewających się
stycznia 2008 r., przedostatnia w dniu 25 listopada
osiągnięcia zysków z
2015 r., a ostatnia w dniu 21 grudnia 2015 r.
inwestycji w fundusze
3.
Wyceny
jednostek Funduszu odbywają się na
bezpieczne,
podstawie
wycen wartości Certyfikatów,
inwestujące tylko w
dokonywanych
przez Barclays Bank. Cena jednostki
instrumenty
ustalana podczas danej wyceny jednostki równa jest
gwarantowane przez
cenie Certyfikatu określonej na dzień, w którym odbyła
Skarb Państwa
się wycena jednostki.
4. W przypadku, gdy termin wyceny przypada w dniu
wolnym od pracy, ale zostanie dokonana wycena
wartości Certyfikatów, wówczas wycena jednostek
Funduszu ma miejsce w tym dniu.
5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie zostanie dokonana
wycena wartości Certyfikatów na dzień planowanej
wyceny jednostek Funduszu, wówczas wycena
jednostek Funduszu zostanie dokonana z
opóźnieniem, w najbliższym dniu, w którym będzie to
możliwe. W przypadku opisanych w zdaniu
poprzednim, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z
opóźnienia wyceny
6. Cena jednostki jest wyznaczana w euro, z
dokładnością do części setnych
wyciąg z prospektu emisyjnego

Koszty
Koszty
zarządzania
Funduszem
Dynamicznym
z Gwarancją
Rosnącą
wynoszą 0
EUR

