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UFK GWARANTOWANY COMPENSA

1) Instrumenty finansowe, w które inwestuje UFK
a)	dłużne	 papiery	 wartościowe	 emitowane	 lub	 gwarantowane	 przez	
Skarb	Państwa,
b)	lokaty	lub	certyfikaty	inwestycyjne	i	papiery	wartościowe	emitowane	
przez	banki,
c)	 niedopuszczone	do	publicznego	obrotu	dłużne	papiery	wartościowe	
emitowane	 przez	 przedsiębiorstwa,	 instytucje	 finansowe	 i	 jednostki	
samorządu	terytorialnego.

2) Stopa odniesienia UFK
Stopą	odniesienia	 dla	 oceny	 efektywności	UFK	 jest:	Wskaźnik	wzrostu	
cen	 towarów	 i	 usług	 konsumpcyjnych	 za	 okres	 12	 miesięcy	 według	
ostatniej	publikacji	Głównego	Urzędu	Statystycznego.

3) 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.

4) Profil UFK
Portfel	 jest	 przeznaczony	 dla	 klientów	 oczekujących	 gwarantowanej	
stopy	zwrotu.

5) Alokacja aktywów UFK
a)	normalna	 alokacja	 aktywów	 zakłada	 70%	 do	 100%	 lokat	 w	 bony	
skarbowe	 i	 obligacje,	 0%	 do	 30%	w	 depozyty	 bankowe	 i	 certyfikaty	
inwestycyjne,
b)	dopuszczalne	 są	 odchylenia	 od	 normalnej	 alokacji,	 zgodnej	 z	 lit.	 a),	
która	 określa,	 że	 lokaty	 w	 bony	 skarbowe	 mogą	 osiągnąć	 do	 100%	
wartości	aktywów	i	mogą	spaść	do	0%	aktywów.

6) Wycena jednostki UFK
Wycena	 jednostki	 jest	 dokonywana	 metodą	 efektywnej	 stopy	 
procentowej	 na	 podstawie	 Gwarantowanej	 Stopy	 Wzrostu	 Ceny	
Jednostki,	przy	czym	cena	początkowa	jednostki	w	UFK	Gwarantowany	
Compensa	 ustalona	 na	 dzień	 01.09.2004	 r.	 wynosi	 20,0000	 PLN.	 
Wartość	 jednostki	obliczana	 jest	na	każdy	Dzień	Wyceny	na	podstawie	
wzoru:

Ct2 = Ct1 x (1+ it2)(T/365),	gdzie:
Ct1	–	Cena	jednostki	w	dniu	t1,
Ct2	–	Cena	jednostki	w	dniu	t2,
it2	 –	 Gwarantowana	 Stopa	 Wzrostu	 Ceny	 Jednostki	 obowiązująca	 
w	dniu	t2,
t1, t2	 –	 następujące	 po	 sobie	 Dni	 Wyceny	 jednostki,	 gdzie	 dzień	 t1	
poprzedza	dzień	t2,
T	–	liczba	dni	pomiędzy	Wycenami.

Gwarantowana	 Stopa	 Wzrostu	 Ceny	 Jednostki	 jest	 ustalana	 przez	
Zarząd	 Towarzystwa	 i	 ogłaszana	 na	 stronie	 internetowej	 Towarzystwa	 
na	 co	 najmniej	 9	 dni	 przed	 rozpoczęciem	 każdego	 kwartału	
kalendarzowego.
Gwarantowana	 Stopa	 Wzrostu	 Ceny	 Jednostki	 jest	 wyrażona	
procentowo	w	 skali	 roku,	 jest	 kalkulowana	w	 oparciu	 o	 bieżący	 skład	 
aktywów	 Funduszu,	 nie	 może	 być	 niższa	 od	 zera	 i	 obowiązuje	 przez	
kwartał	 kalendarzowy,	 na	 który	 ją	 ogłoszono.	 Wyceny	 jednostki	 
odbywają	się	w	dniach	sesji	Giełdy	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	 
S.A.	Ryzyko	związane	z	tym,	że	wartość	aktywów	Funduszu	może	być	
mniejsza	 niż	wartość	wynikająca	 z	 liczby	 jednostek	 pomnożonej	 przez	 
Cenę	 jednostki	 ponosi	 Towarzystwo.	 Do	 Towarzystwa	 należą	 też	
ewentualne	 nadwyżki	 wartości	 aktywów	 Funduszu	 ponad	 wartość	
wynikającą	z	Wyceny	jednostki.

7) Koszty zarządzania UFK
Koszty	 zarządzania	 składają	 się	 z	 2	 rodzajów	 kosztów:	 limitowanych	
kosztów	 zarządzania	 i	 nielimitowanych	 kosztów	 zarządzania.	Wielkość	
limitowanych	 kosztów	 zarządzania	 wynosi	 0,5%	 średniej	 wartości	
aktywów	 w	 skali	 roku.	 Nielimitowane	 koszty	 zarządzania	 to	 koszty	
niezależne	 od	 zarządzającego	 Funduszem,	 takie	 jak:	 koszty	 prowizji	
maklerskich	przy	nabywaniu	i	zbywaniu	papierów	wartościowych	i	inne	 
udokumentowane	 koszty	 działalności	 lokacyjnej,	 podatki	 i	 inne	 
obciążenia	 nałożone	 na	 zarządzającego	 Funduszem	 przez	 właściwe	
organy	 państwowe	 i	 samorządowe.	 Koszty	 zarządzania	 ponosi	 
w	 całości	 Towarzystwo.	 Koszty	 te	 są	 uwzględniane	 przy	 wyznaczaniu	
Gwarantowanej	 Stopy	 Wzrostu	 Ceny	 Jednostki,	 ale	 nie	 powodują	
zmniejszenia	wartości	środków	Funduszu.	

8) Data wejścia w życie Regulaminu UFK
Niniejszy	Regulamin	w	brzmieniu	zatwierdzonym	Uchwałą	Nr	5/01/2017	
Zarządu	Compensa	Towarzystwo	Ubezpieczeń	na	Życie	Spółka	Akcyjna	
Vienna	 Insurance	 Group	 z	 dnia	 10	 stycznia	 2017	 r.	 wchodzi	 w	 życie	 
z	dniem	10	stycznia	2017	r.

*	Prospekty	emisyjne	funduszy	inwestycyjnych	oznaczone	*	dostępne	są	 
w	 siedzibach	 Zarządzających	 tymi	 funduszami	 oraz	 na	 ich	 stronach	
internetowych.

Artur	Borowiński	 Piotr	Tański
Prezes	Zarządu		 Członek	Zarządu
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