
Ubezpieczenie dodatkowe  
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym  
(karta produktu)
Przedsiębiorstwo: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwane dalej Towarzystwem)
Produkt: Dodatkowe ubezpieczenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych OWDU BRP-1918

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje o warunkach dodatkowej umowy ubezpieczenia podane są w ogólnych warunkach 
dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zatwierdzonych Uchwałą Nr 15/04/2018 Zarządu Towarzystwa z dnia 25 kwietnia 
2018 roku (zwane dalej OWDU) oraz w polisie lub aneksie do polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki.
Niniejszy dokument został przygotowany przez Towarzystwo na podstawie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń 
wydanych w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. 
Niniejszy dokument nie jest elementem umowy ubezpieczenia, materiałem marketingowym ani ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dokument 
ten ma pokazać kluczowe informacje o produkcie i pomóc klientowi w zrozumieniu jego cech.
Terminy oraz nazwy używane w niniejszym dokumencie otrzymują znaczenie nadane im w OWU oraz OWDU.
Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszym dokumencie albo nie jesteś pewien czy produkt ten odpowiada Twoim potrzebom, poproś  
o dodatkowe informacje i wyjaśnienia lub zrezygnuj z rozszerzenia zakresu umowy podstawowej o ubezpieczenie dodatkowe ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej - dział I, grupa 3. Dodatkowa Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu z tytułu umowy podstawowej, która według oferty Towarzystwa umożliwia rozszerzenie zakresu  
o dodatkowe ubezpieczenie UFK. Umowę dodatkową zawiera się na czas nie dłuższy od czasu trwania umowy podstawowej.

I.  ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I ZASIĘG 
TERYTORIALNY JEJ OBOWIĄZYWANIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego w okresie 
ubezpieczenia dodatkowego.
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

II. FUNKCJA/CEL UBEZPIECZENIA
• Ochronna – zapewnienie w okresie ubezpieczenia dodatkowego ochrony 

na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
•  Inwestycyjna – długoterminowe inwestowanie kapitału w 

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (wykaz UFK dostępnych 
w dodatkowym ubezpieczeniu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
wskazany jest w pkt XVI niniejszego dokumentu oraz w OWDU; polityka 
inwestycyjna Funduszy, częstotliwość i metoda wycen, dzień wyceny 
oraz informacja o pobieranych opłatach za zarządzanie Funduszami 
określona jest w Regulaminach ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych, natomiast informacje o wysokości i podstawach naliczania 
opłat i prowizji Funduszy wskazane są w  TABELI OPŁAT I PROWIZJI 
UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH wskazanej  
w pkt XIV niniejszego dokumentu oraz w OWDU).

III. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZENIA
Dodatkowe ubezpieczenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
to ubezpieczenie, które może stanowić rozszerzenie zakresu Umowy 
Podstawowej, zawierane jest na czas nie dłuższy od czasu trwania Umowy 
Podstawowej. Ubezpieczenie ma charakter inwestycyjny, co oznacza, 
że wpłacana przez Ubezpieczającego składka, po potrąceniu opłaty 
manipulacyjnej za nabycie jednostek Funduszu, przeznaczana jest na zakup 
jednostek UFK.

UWAGA!
Rekomendowany minimalny czas trwania Umowy Dodatkowej 
to co najmniej 5 lat (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 
dostępne w ubezpieczeniu dedykowane są dla osób planujących 
długoterminowe oszczędzanie),
• rozwiązanie Umowy Dodatkowej przed upływem rekomendowanego 

minimalnego czasu trwania Umowy Dodatkowej powoduje wypłatę 
wykupu Umowy Dodatkowej. Towarzystwo nie pobiera opłat za wykup 
Umowy Dodatkowej,

• inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe mogą 
przynieść znaczące zyski, ale obarczone są ryzykiem inwestycyjnym 
ponoszonym przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego – mogą 
przynieść straty lub wypracować zyski niższe niż oczekiwane.

IV.  MECHANIZM FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIA 
ORAZ KLUCZOWE PRAWA I OBOWIĄZKI 
UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO

• Ubezpieczający deklaruje we wniosku o zawarcie Umowy Dodatkowej 
wysokość składki z tytułu Umowy Dodatkowej,

• Składka z tytułu Umowy Dodatkowej może być opłacana:
1) regularnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu Umowy 

Podstawowej,
2) jednorazowo, 

z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa od składki minimalnej,
• Ubezpieczający opłaca składkę z tytułu Umowy Dodatkowej w wysokości 

nie niższej niż minimalna wskazana w § 9 OWDU, w przypadku 
regularnego opłacania składki – składka z tytułu Umowy Dodatkowej 
płatna jest razem ze składką z tytułu Umowy Podstawowej,  

• Wpłacona składka, po pomniejszeniu o opłatę manipulacyjną za nabycie 
jednostek Funduszu, jest zamieniana na jednostki Funduszy, zgodnie ze 
wskazaniem Ubezpieczonego,

• Jednostki Funduszy zakupione za zapłaconą składkę ewidencjonowane 
są na indywidualnym koncie jednostek Funduszy,

• Z indywidualnego rachunku Towarzystwo pobiera opłaty (zgodnie 
z TABELĄ OPŁAT I PROWIZJI wskazaną w niniejszym dokumencie  
w pkt XIV),

•  Ubezpieczony ma prawo dokonać całkowitego wykupu Umowy 
Dodatkowej w każdym czasie trwania umowy, po okresie przysługującym 
na odstąpienie,

•  Prawo do częściowego wykupu Ubezpieczony nabywa po upływie 
6 miesięcy od daty początku odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu 
Umowy Dodatkowej,

•  Towarzystwo nie pobiera opłat z tytułu całkowitego lub częściowego 
wykupu Umowy Dodatkowej. Kwota wykupu jest pomniejszana  
o wymagalne podatki,

• W każdym czasie Ubezpieczony może: zmienić polecenie rozdzielenia 
wpłaconej składki pomiędzy poszczególne Fundusze (polecenie 
obowiązuje począwszy od pierwszego dnia roboczego po dniu jego 
doręczenia do siedziby Towarzystwa), dokonać konwersji jednostek 
Funduszy (częściowy lub całkowity wykup środków zgromadzonych 
w określonym Funduszu z jednoczesnym przeznaczeniem uzyskanych 
środków na zakup jednostek innego Funduszu będącego w ofercie 
Towarzystwa).
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Kluczowe prawa i obowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

kluczowe prawa
Ubezpieczającego Ubezpieczonego
odstąpienie od Umowy Dodatkowej całkowity / częściowy wykup Umowy Dodatkowej
zmiana wysokości opłacanej składki regularnej zgłoszenie konwersji jednostek Funduszy

zgłoszenie zmiany wskazania rodzajów UFK, w ramach których 
inwestowana będzie składka
dokonywanie wpłat doraźnych

złożenie reklamacji złożenie reklamacji
wytoczenie powództwa o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wytoczenie powództwa o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia

kluczowe obowiązki
Ubezpieczającego Ubezpieczonego
udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia

wskazać we wniosku o zawarcie Umowy Dodatkowej rodzaje UFK, 
w ramach których inwestowana będzie składka

terminowo opłacać składki regularne
  

V.   ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI LUB INNYM OSOBOM Z UMOWY UBEZPIECZENIA, ZASADY 
USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA

Zdarzenie ubezpieczeniowe Świadczenie
zgłoszenie roszczenia z tytułu 
zgonu Ubezpieczonego

wartość zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego jednostek Funduszy, określonej w najbliższym dniu 
wyceny aktywów Funduszy

zgłoszenie roszczenia z tytułu 
wykupu Umowy Dodatkowej

wartość zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego jednostek Funduszy, określonej w najbliższym dniu 
wyceny aktywów Funduszy

•  W przypadku wykupu Umowy Dodatkowej uprawnionym do świadczenia kapitałowego jest Ubezpieczony,
•  W przypadku zgonu Ubezpieczonego uprawnionym do świadczenia kapitałowego jest Beneficjent. 

VI. SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ: WYSOKOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA
• Minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wynosi 30 PLN 

(wysokość minimalnej składki opłacanej kwartalnie, półrocznie lub rocznie stanowi odpowiednio trzy-, sześcio- lub dwunastokrotność składki miesięcznej),
• Minimalna wysokość składki jednorazowej wynosi 1.000 PLN,
•  Ubezpieczający może zawnioskować o zmianę wysokości opłacanej składki regularnej (w terminie do 30 dni przed każdą rocznicą Umowy Dodatkowej),
•  Ubezpieczony może dokonywać wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania Umowy Dodatkowej, w dowolnej wysokości, nie niższej jednak niż 

minimalna wysokość miesięcznej składki regularnej,
•  Wpłacona składka, po pomniejszeniu o opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek Funduszu, jest zamieniana na jednostki Funduszy, zgodnie ze 

wskazaniem Ubezpieczonego,
• Jednostki Funduszy zakupione za zapłaconą składkę ewidencjonowane są na indywidualnym koncie jednostek Funduszy,
•  Składka z tytułu Umowy Dodatkowej płatna jest razem ze składką z tytułu Umowy Podstawowej.

VII. ŚWIADCZENIA NALEŻNE Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
• Świadczenie kapitałowe na wypadek śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia dodatkowego: wartość indywidualnego konta jednostek 

Funduszy,
• Świadczenie kapitałowe należne z tytułu całkowitego wykupu Umowy Dodatkowej: wartość indywidualnego konta jednostek Funduszy,
• Świadczenie kapitałowe podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodu uzyskanego z tytułu udziału w funduszach 

kapitałowych.

VIII.  OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ / POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ / SPOSÓB 
ROZWIĄZANIA UMOWY

• Umowa Dodatkowa zawierana jest na czas nie dłuższy od czasu trwania Umowy Podstawowej,
• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu potwierdzonym w polisie lub aneksie do polisy,
• Ochrona ubezpieczeniowa kończy się we wcześniejszym dniu:

1) odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy Dodatkowej,
2) rozwiązania Umowy Podstawowej,
3) dokonania całkowitego wykupu Umowy Dodatkowej,
4) zgonu Ubezpieczonego.

•  Czas trwania Umowy Dodatkowej określony jest w § 6 OWDU,
• Rozwiązanie Umowy Podstawowej jest równoznaczne z wnioskiem o całkowity wykup Umowy Dodatkowej.

IX.  WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
•  Brak

X. REZYGNACJA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (PRAWO I SPOSÓB REZYGNACJI, SKUTKI REZYGNACJI)

Odstąpienie Całkowity wykup Umowy Dodatkowej
prawo Ubezpieczającego Ubezpieczonego
termin od daty zawarcia Umowy Dodatkowej: 

7 dni - gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą
30 dni - gdy Ubezpieczający nie jest przedsiębiorcą

w każdym czasie, po upływie okresu przysługującego na odstąpienie

sposób rezygnacji pisemne oświadczenie pisemny wniosek
skutki rezygnacji rozwiązanie Umowy Dodatkowej rozwiązanie Umowy Dodatkowej
wypłacana kwota 
w przypadku rezygnacji

składka z tytułu Umowy Dodatkowej pomniejszona 
o opłatę za nabycie, jeżeli jest ona wymagalna

wartość umorzonych jednostek Funduszu obliczona jako iloczyn liczby 
umarzanych jednostek i wartości aktywów netto na jednostkę Funduszy  
z dnia wyceny, pomniejszona o wymagalne opłaty i podatki



XI. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO I REKLAMACJI
•  Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego (jak zawnioskować o wypłatę świadczenia).

W przypadku zgonu Ubezpieczonego uprawnionym do świadczenia kapitałowego jest Beneficjent.
Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia powinna złożyć pisemne zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Pełne informacje dotyczące określenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń, zasad ustalania i wypłaty świadczenia wskazane są w OWU 
Umowy Podstawowej.

• Zasady i tryb zgłaszania reklamacji (zgodnie z zapisami Umowy Podstawowej):
1) prawo złożenia reklamacji przysługuje Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Beneficjentowi lub osobie uprawnionej do świadczenia będącymi 

osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej 
lub spółki cywilnej), jak również Ubezpieczającemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej będącymi osobą prawną albo spółką 
nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do złożenia reklamacji, przy czym w przypadku ww. osób fizycznych przez reklamację należy 
rozumieć wystąpienie skierowane do Towarzystwa, w którym osoba wnosząca reklamację zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez 
Towarzystwo,

2) reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie jest obsługa osób wskazanych powyżej,
3) reklamację można złożyć w formie: 

- pisemnej (osobiste złożenie pisma w jednostce, o której mowa w ust. 2) powyżej lub siedzibie Towarzystwa albo listownie),
- ustnej (telefonicznie na numer telefonu 22 867 66 67),
-  ustnej (osobiście w jednostce, o której mowa w ust. 2) powyżej lub siedzibie Towarzystwa do protokołu, elektronicznej na adres e-mail 

reklamacje@compensazycie.com.pl – wyłącznie w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Beneficjenta oraz osoby uprawnionej  
do świadczenia będących osobą fizyczną (w tym również osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach 
tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej). 

XII. SPOSÓB I TRYB ROZPATRYWANIA SKARG
• zgodnie z zapisami Umowy Podstawowej:

1) prawo złożenia skargi lub zażalenia przysługuje podmiotom, którym nie przysługuje prawo złożenia reklamacji,
2) do skargi lub zażalenia zastosowanie znajdują postanowienia OWU dotyczące reklamacji, z wyłączeniem wskazanym w OWU Umowy Podstawowej. 

Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że ze skarżącym lub składającym zażalenie uzgodniono inną formę odpowiedzi  
(w tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail).

XIII. PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA
Prawo wskazania Beneficjenta – osoby uprawnionej do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, przysługuje Ubezpieczonemu. Beneficjentem 
w Umowie Dodatkowej jest Beneficjent wskazany przez Ubezpieczonego w Umowie Podstawowej. Zmiana lub odwołanie Beneficjenta może nastąpić  
w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia.  

XIV.  KOSZTY Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO  
(WYSOKOŚĆ, TERMINY UISZCZANIA, SPOSÓB NALICZANIA, CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
Zdarzenie związane z pobraniem opłaty Wysokość opłaty i podstawa jej naliczania
Compensa PKO AKCJI PLUS 
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od 
wartości wpłaty

2,0% od wartości wpłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji 
środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
odejmowana od wartości środków podlegających konwersji

4 PLN

Opłata za zarządzanie Funduszem 0,25% rocznie, opłata pobierana w wysokości 1/4 stawki rocznej na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów 
poprzez umorzenie jednostek Funduszu

Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA 
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od 
wartości wpłaty

2,0% od wartości wpłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji 
środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
odejmowana od wartości środków podlegających konwersji

4 PLN

Opłata za zarządzanie Funduszem 0,25% rocznie, opłata pobierana w wysokości 1/4 stawki rocznej na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów 
poprzez umorzenie jednostek Funduszu

Compensa ESALIENS Akcji 
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od 
wartości wpłaty

2,0% od wartości wpłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji 
środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
odejmowana od wartości środków podlegających konwersji

4 PLN

Opłata za zarządzanie Funduszem 1,5% rocznie, opłata pobierana w wysokości 1/4 stawki rocznej na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów 
poprzez umorzenie jednostek Funduszu

Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY 
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od 
wartości wpłaty

2,0% od wartości wpłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji 
środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
odejmowana od wartości środków podlegających konwersji

4 PLN

Opłata za zarządzanie Funduszem 0,25% rocznie, opłata pobierana w wysokości 1/4 stawki rocznej na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów 
poprzez umorzenie jednostek Funduszu



Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU 
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od 
wartości wpłaty

2,0% od wartości wpłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji 
środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
odejmowana od wartości środków podlegających konwersji

4 PLN

Opłata za zarządzanie Funduszem 0,25% rocznie, opłata pobierana w wysokości 1/4 stawki rocznej na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów 
poprzez umorzenie jednostek Funduszu

Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH 
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od 
wartości wpłaty

1,5% od wartości wpłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji 
środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
odejmowana od wartości środków podlegających konwersji

4 PLN

Opłata za zarządzanie Funduszem 0,30% rocznie, opłata pobierana w wysokości 1/4 stawki rocznej na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów 
poprzez umorzenie jednostek Funduszu

Opłaty dodatkowe za dyspozycje Klienta: 
Opłata za prowadzenie rachunku Funduszu 5 PLN rocznie, opłata pobierana na dzień 30 września każdego roku 

poprzez umorzenie jednostek Funduszu 
Opłata za dodatkową, przygotowaną na życzenie Klienta, informację na 
temat wartości lub historii indywidualnego konta jednostek Funduszu

6 PLN za każdą sporządzoną informację

Opłata za zmianę dyspozycji odnoście wysokości wpłat regularnych na 
rzecz Funduszu

5 PLN za każdorazową zmianę niezależnie od liczby Funduszy, których ona 
dotyczy

Wysokość wskaźnika kosztów dystrybucji, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń dla ubezpieczenia 
dodatkowego ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (OWDU BRP-1918) wynosi 0,00%.

XV. PRZEPISY REGULUJĄCE OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ
Przepisy z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.).

XVI.  WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
DOSTĘPNYCH W DODATKOWYM UBEZPIECZENIU UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

L.p. Fundusze Waluta Wycena
Akcyjne

1. Compensa PKO AKCJI PLUS PLN Dzienna

2. Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA PLN Dzienna

3. Compensa ESALIENS Akcji PLN Dzienna

Zrównoważone
4. Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY PLN Dzienna

5. Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU PLN Dzienna

Bezpieczne
6. Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH PLN Dzienna

XVII.  PROFIL RYZYKA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
DOSTĘPNYCH W DODATKOWYM UBEZPIECZENIU UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Fundusz Profil UFK
Compensa PKO AKCJI PLUS Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną PKO AKCJI 

PLUS, zarządzanego przez PKO TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera obowiązujący 
statut PKO AKCJI PLUS. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym 
niniejszego funduszu dostępnym w PKO TFI S.A.

Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną PKO AKCJI 
NOWA EUROPA, zarządzanego przez PKO TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera 
obowiązujący statut PKO AKCJI NOWA EUROPA. Wymagane prawem informacje są zawarte w 
prospekcie informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym w PKO TFI S.A.

Compensa ESALIENS Akcji Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną ESALIENS 
Akcji, prowadzonego przez ESALIENS TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera 
obowiązujący statut ESALIENS Akcji. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie 
informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym w ESALIENS TFI S.A.

Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną PKO 
ZRÓWNOWAŻONY, zarządzanego przez PKO TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera 
obowiązujący statut PKO ZRÓWNOWAŻONY. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie 
informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym w PKO TFI S.A.

Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną PKO 
STABILNEGO WZROSTU, zarządzanego przez PKO TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej 
zawiera obowiązujący statut PKO STABILNEGO WZROSTU. Wymagane prawem informacje są zawarte 
w prospekcie informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym w PKO TFI S.A.

Compensa PKO OBLIGACJI 
DŁUGOTERMINOWYCH

Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną PKO 
OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH, zarządzanego przez PKO TFI S.A. Szczegółowy opis polityki 
inwestycyjnej zawiera obowiązujący statut PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH. Wymagane 
prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym 
w PKO TFI S.A.


