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1) Instrumenty finansowe, w które inwestuje UFK
Aktywami wchodzącymi w skład tego Ubezpieczeniowego Funduszu 
Kapitałowego są wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego VIG/C-QUADRAT GreenStars ESG jednostka B, 
zarządzanego przez VIG/C-Quadrat TFI S.A. Charakterystykę aktywów 
funduszu, kryteria doboru jego aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji 
i inne ograniczenia inwestycyjne określa statut funduszu lub inne 
właściwe dokumenty regulujące organizację i funkcjonowanie funduszu 
zgodnie z przepisami prawa dla niego właściwego, w którego jednostki 
uczestnictwa  lokowane są aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu 
Kapitałowego.

2) Cel UFK
Celem UFK jest inwestowanie środków zgromadzonych na 
indywidualnych rachunkach Ubezpieczonych prowadzonych w ramach 
umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem 
Kapitałowym zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. Vienna Insurance Group na podstawie odpowiednich Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia.

3) Profil UFK
Alokacja aktywów funduszu w akcje może wynosić do 100% i jest 
dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej. Fundusz 
jest aktywnie zarządzany i nie jest ograniczony przez benchmark. 
Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w ramach strategii 
inwestycyjnej do zabezpieczania ryzyka portfela. Przy wyborze papierów 
wartościowych zarządzający aktywami bierze pod uwagę tzw. kryteria 
ESG (zrównoważonego rozwoju), czyli fundusz stara się inwestować 
w papiery wartościowe emitentów spełniających określone minimalne 
standardy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i dobrego 
ładu korporacyjnego. UFK nie inwestuje bezpośrednio środków 

Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w instrumenty contingent 
convertibles (CoCos).
Fundusz jest dedykowany głównie inwestorom chcącym czerpać zyski 
z inwestycji globalnych opartych na zrównoważonym rozwoju, którzy 
charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym, 
oczekują wyższych zysków z inwestycji, akceptują ryzyko związane 
z inwestowaniem w akcje, akceptują wahania kursu jednostki oraz 
ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału.

4) Wycena jednostki UFK
Wycena jednostki UFK VIG C-QUADRAT GreenStars ESG odbywa się 
w tych samych terminach, co wycena jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego VIG/C-QUADRAT GreenStars ESG, przy czym pierwsza 
wycena UFK VIG C-QUADRAT GreenStars ESG została wyznaczona na 
dzień 02.01.2022 r. Ceny jednostki UFK VIG C-QUADRAT GreenStars 
ESG ustalane są na podstawie cen jednostki uczestnictwa funduszu 
VIG/C-QUADRAT GreenStars ESG i są im równe. Walutą Funduszu jest 
PLN.

5) Koszty zarządzania UFK
Koszty zarządzania UFK VIG C-QUADRAT GreenStars ESG  pobierane 
przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group wynoszą 0 PLN. Koszty zarządzania funduszu 
inwestycyjnego otwartego określa statut funduszu inwestycyjnego 
otwartego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

6) Data wejścia w życie Regulaminu UFK
Niniejszy Regulamin w brzmieniu zatwierdzony Uchwałą Zarządu Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 
nr 16/12/2021 z dnia 14.12.2021 r. wchodzi w życie z dniem 14.12.2021 r.
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