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Regulamin  
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
(RE-220415-IP) 

zarządzanych przez  
Vienna Life TU na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group  

§ 1 
Postanowienia Ogólne 
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej i przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z polityką lokacyjną i zarządzaniem środkami zgromadzonymi w Ubezpieczeniowych 
Funduszach Kapitałowych.  

2. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela.      

3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powyżej, mają odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  
§ 2 
Kryteria doboru lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
1. Głównym kryterium, którym kieruje się Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartości aktywów Ubezpieczeniowych 

Funduszy Kapitałowych w długim horyzoncie inwestycyjnym. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
2. Ubezpieczyciel lokuje aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zgodnie z zasadami określonymi w Art. 276 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  
3. Ubezpieczyciel nie będzie lokował aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w instrumenty typu Contingent Convertibles (CoCos).  

W szczególności, aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie będą lokowane w obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane lub inne 
instrumenty i umowy, w przypadku których, w razie wystąpienia określonego w warunkach emisji lub umowie zdarzenia inicjującego, emitent lub dłużnik 
dokonuje ich umorzenia w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego, obniżającego wartość nominalną instrumentu lub zobowiązania w całości 
lub w części lub zamiany ich na akcje lub też dokonuje umorzenia odsetek w całości lub części za dany okres odsetkowy lub wstrzymania ich wypłaty na 
czas nieoznaczony, jeżeli te obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane, instrumenty lub umowy są emitowane lub zawierane przez dłużnika w celu 
ich zakwalifikowania lub już zostały zakwalifikowane do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub do środków własnych zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

§ 3  
Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
1. W zależności od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: 

1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL GAMMA Parasol Biznes Subfundusz GAMMA 
2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Dochodowy 
3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 
4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 
5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy 
6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Specjalistyczny Subfundusz Investor Niemcy 
7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Oszczędnościowy 
8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Ipopema Parasol Specjalistyczny Subfundusz Ipopema Konserwatywny 
9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol Subfundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 
10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji 
11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 
12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota 
13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny 
14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 
15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny 
16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD 
17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus 
18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – EURO STOXX 50TM Fund  
19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Global Aggregate Bond Fund  
20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Euro Bond Hedged PLN  
21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Fixed Income Global Opportunities 
22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Continental European Flexible 
23) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny  
24) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek  
25) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych  
26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Top Brands  
27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Value  
28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C-QUADRAT Subfundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny 
29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Credit Income 
30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
31) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets Value 
32) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Sustainable Growth 
33) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Equity Alpha 
34) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Cities 
35) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 
36) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Global Focus 
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37) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Global Dividend 
38) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - America Equity 
39) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Global Natural Resources 
40) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Rynkowy 
41) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Pro Rynkowy 
42) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Europejskich 
43) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Amerykańskich 
44) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Nowych Technologii 
45) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Rynków Wschodzących 
46) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rynku Surowców 
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§ 4 
Charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
 

Nazwa UFK Cel inwestycyjny UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych praw 

majątkowych będących 
przedmiotem lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK oraz 
zasady ich dywersyfikacji 

Ograniczenia 
inwestycyjne UFK Profil ryzyka UFK 

VL GAMMA Parasol 
Biznes Subfundusz 
GAMMA 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym GAMMA Parasol 
Biznes SFIO Subfundusz GAMMA 
zarządzanym przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL GAMMA Parasol Biznes 
Subfundusz GAMMA są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego GAMMA Parasol Biznes SFIO 
Subfundusz GAMMA, którego aktywa lokowane są w 
dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego oraz depozyty. Subfundusz lokuje przede 
wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz 
instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub 
okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z 
zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu stanowić będą dłużne papiery 
wartościowe, których termin zapadalności wynosi co 
najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu 
w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie 
może być niższa od 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu, z wyłączeniem dłużnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego 
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy 
Bank Polski. 

100% Aktywów Funduszu VL 
GAMMA Parasol Biznes Subfundusz 
GAMMA jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego GAMMA Parasol 
Biznes SFIO Subfundusz GAMMA 
zarządzanego przez GAMMA 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 

VL Generali Fundusze 
Subfundusz Generali 
Korona Dochodowy 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Generali 
Fundusze Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Subfundusz Generali 
Korona Dochodowy 
zarządzanym przez Generali 
Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Korona Dochodowy są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona 
Dochodowy, którego aktywa lokowane są głównie w 
instrumenty dłużne,  w przypadku których wysokość 
oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych 
niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie 
przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w 
instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i 
przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w 
Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. 
Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego 
może zawierać umowy, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Korona Dochodowy jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Generali Fundusze 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Generali Korona 
Dochodowy zarządzanego przez 
Generali Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 

VL Generali Fundusze 
Subfundusz Generali 
Korona 
Zrównoważony 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Generali 
Fundusze Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Subfundusz Generali 
Korona Zrównoważony 

Aktywami Funduszu VL Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Korona Zrównoważony są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Generali 
Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Generali Korona Zrównoważony, którego aktywa 
lokowane są głównie w instrumenty udziałowe: nie 

100% Aktywów Funduszu VL 
Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Korona Zrównoważony 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Generali Fundusze 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek 
instrumentów 
dłużnych i akcji. 
Podwyższony 
poziom ryzyka 
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Nazwa UFK Cel inwestycyjny UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych praw 

majątkowych będących 
przedmiotem lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK oraz 
zasady ich dywersyfikacji 

Ograniczenia 
inwestycyjne UFK Profil ryzyka UFK 

fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe, jak 
również aktywa o 
wysokim ryzyku. 

zarządzanym przez Generali 
Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

mniej niż 20% i nie więcej niż 80% oraz pozostałą część 
aktywów w instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje 
głównie w Polsce, może także inwestować na rynkach 
zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i 
dłużnych papierów wartościowych w aktywach 
subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące 
sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i 
perspektywy rentowności dłużnych papierów 
wartościowych. 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Generali Korona 
Zrównoważony zarządzanego przez 
Generali Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

VL Generali Fundusze 
Subfundusz Generali 
Akcje Wzrostu 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Generali 
Fundusze Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Subfundusz Generali 
Akcje Wzrostu zarządzanym 
przez Generali Investments 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Akcje Wzrostu są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje 
Wzrostu, którego aktywa lokowane są głównie w akcje, 
warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, 
kwity depozytowe, przy czym udział tych lokat w 
Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 60%. 
Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich 
emitentów. Subfundusz dobiera do portfela spółki, 
które w dłuższym okresie mogą stać się liderami swoich 
branż. Subfundusz może także inwestować w akcje 
spółek emitentów zagranicznych denominowanych w 
walutach obcych. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Akcje Wzrostu jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Generali Fundusze 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 
zarządzanego przez Generali 
Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL Generali Fundusze 
Subfundusz Generali 
Akcji: Megatrendy 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Generali 
Fundusze Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Subfundusz Generali 
Akcji: Megatrendy zarządzanym 
przez Generali Investments 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Akcji: Megatrendy są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: 
Megatrendy, którego aktywa lokowane są głównie w 
akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych 
na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), 
denominowanych w walutach obcych. Do portfela 
subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek 
zagranicznych działających w szybko rozwijających się 
gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe 
rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub 
oferowanych usług. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Generali Fundusze Subfundusz 
Generali Akcji: Megatrendy jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Generali Fundusze 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Generali Akcji: 
Megatrendy zarządzanego przez 
Generali Investments Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL Investor Parasol 
Specjalistyczny 
Niemcy Subfundusz 
Investor Niemcy 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Investor Parasol 
SFIO Subfundusz Investor 
Niemcy zarządzanym przez 
Investors Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Investor Parasol Specjalistyczny 
Subfundusz Investor Niemcy są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Investor Parasol SFIO 
Subfundusz Investor Niemcy, którego aktywa lokowane 
są w jednostki uczestnictwa emitowane przez 
zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach 
Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusz bazowy 

100% Aktywów Funduszu VL 
Investor Parasol Specjalistyczny 
Subfundusz Investor Niemcy jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Investor Parasol 
SFIO Subfundusz Investor Niemcy 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

DWS Deutschland co najmniej 51% swoich aktywów 
lokuje w akcje emitowane przez podmioty niemieckie, 
głównie w duże spółki giełdowe (tzw. Blue-chips), a 
także w wyselekcjonowane małe i średnie spółki. 
Fundusz bazowy DWS Aktien Strategie Deutschland 
inwestuje co najmniej 51% swoich aktywów w akcje 
emitowane przez niemieckich emitentów. DWS Aktien 
Strategie Deutschland inwestuje głównie w akcje 
emitowane przez małe i średnie spółki. Do 25% 
aktywów DWS Aktien Strategie Deutschland może być 
lokowane w akcje emitowane przez emitentów spoza 
Niemiec. DWS German Small/Mid Cap co najmniej 51% 
aktywów lokuje w akcje emitowane przez niemieckich 
emitentów. Fundusz DWS German Small/Mid Cap 
inwestuje głównie w akcje emitowane przez małe i 
średnie spółki niemieckie. Subfundusz Deutsche Invest I 
German Equities nie mniej niż 75% aktywów lokuje w 
akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do 
dywidendy, warranty subskrypcyjne i prawa poboru 
niemieckich emitentów.  

zarządzanego przez Investors 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

VL Investor Parasol 
Subfundusz Investor 
Oszczędnościowy 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Investor Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Investor 
Oszczędnościowy zarządzanym 
przez Investors Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Investor Parasol Subfundusz 
Investor Oszczędnościowy są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor 
Oszczędnościowy, którego aktywa lokowane są w 
dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty 
finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu 
lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki 
od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego 
roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze 
publiczne, w tym państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych 
papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego w aktywach Subfunduszu zgodnie z 
powyższym wynosi minimum 70%. Pozostałą część 
aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych 
depozytach bankowych. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Investor Parasol Subfundusz 
Investor Oszczędnościowy jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Investor Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Investor 
Oszczędnościowy zarządzanego 
przez Investors Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 

VL Ipopema Parasol 
Specjalistyczny 
Subfundusz Ipopema 
Konserwatywny 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Ipopema Parasol 
SFIO Subfundusz Ipopema 
Konserwatywny zarządzanym 

Aktywami Funduszu VL Ipopema Parasol Specjalistyczny 
Subfundusz Ipopema Konserwatywny są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Parasol 
SFIO Subfundusz Ipopema Konserwatywny, którego 
aktywa lokowane są w Instrumenty Rynku Pieniężnego i 
depozyty bankowe. Od 50% do 100% aktywów 

100% Aktywów Funduszu VL 
Ipopema Parasol Specjalistyczny 
Subfundusz Ipopema 
Konserwatywny jest inwestowane 
w jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Ipopema Parasol 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 
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fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

przez Ipopema Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Subfunduszu będą stanowić Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, natomiast depozyty od 0% do 50% 
aktywów Subfunduszu. Aktywa denominowane w 
walucie obcej bądź euro mogą stanowić do 35% 
Aktywów Subfunduszu. 

SFIO Subfundusz Ipopema 
Konserwatywny zarządzanego 
przez Ipopema Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

VL NN Parasol 
Subfundusz NN 
Indeks 
Odpowiedzialnego 
Inwestowania 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym NN Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz NN Indeks 
Odpowiedzialnego 
Inwestowania zarządzanym 
przez NN Investment Partners 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL NN Parasol Subfundusz NN 
Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego NN Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Indeks 
Odpowiedzialnego Inwestowania, którego aktywa 
lokowane są w akcje spółek, które wchodzą w skład 
indeksu WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, dla 
których bazą są akcje spółek wchodzących w skład tego 
indeksu. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty 
finansowe emitowane przez podmioty prowadzące 
działalność negatywnie oddziaływującą na czynniki 
środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. 

100% Aktywów Funduszu VL NN 
Parasol Subfundusz NN Indeks 
Odpowiedzialnego Inwestowania 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego NN Parasol Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
NN Indeks Odpowiedzialnego 
Inwestowania zarządzanego przez 
NN Investment Partners 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL NN Parasol NN 
Subfundusz Obligacji 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym NN Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz NN Obligacji 
zarządzanym przez NN 
Investment Partners 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL NN Parasol NN Subfundusz 
Obligacji są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego NN Parasol Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Subfundusz NN Obligacji, którego aktywa 
lokowane są w dłużne instrumenty finansowe o średnim 
i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku 
kredytowym. Minimum 50% aktywów stanowią 
instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa. 

100% Aktywów Funduszu VL NN 
Parasol NN Subfundusz Obligacji 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego NN Parasol Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
NN Obligacji zarządzanego przez 
NN Investment Partners 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 

VL PKO Parasolowy 
Subfundusz PKO Akcji 
Rynku 
Amerykańskiego 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Akcji Rynku 
Amerykańskiego zarządzanym 
przez PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL PKO Parasolowy Subfundusz 
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji 
Rynku Amerykańskiego, którego aktywa lokowane są w 
instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla 
których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy 
giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez 
podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki lub prowadzące działalność operacyjną lub 
uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Aktywa Subfunduszu są 
lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię 
lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej 

100% Aktywów Funduszu VL PKO 
Parasolowy Subfundusz PKO Akcji 
Rynku Amerykańskiego jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Akcji Rynku 
Amerykańskiego zarządzanego 
przez PKO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji 
Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie 
może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. 

VL PKO Parasolowy 
Subfundusz PKO Akcji 
Rynku Złota 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Akcji Rynku 
Złota zarządzanym przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL PKO Parasolowy Subfundusz 
PKO Akcji Rynku Złota są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego PKO Parasol Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku 
Złota, którego aktywa lokowane są w instrumenty 
udziałowe wyemitowane przez spółki, których 
przedmiotem działalności jest w szczególności 
poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, 
dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami 
szlachetnymi, oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe 
akcji takich spółek. Aktywa Subfunduszu mogą być 
lokowane również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, jeśli inwestują 
one w kategorie lokat wymienione w zdaniu pierwszym. 
Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty 
udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe 
akcji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może 
być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. 

100% Aktywów Funduszu VL PKO 
Parasolowy Subfundusz PKO Akcji 
Rynku Złota jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota 
zarządzanego przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji, 
towarowy, 
instrumenty 
pochodne. 
Bardzo wysokie 
ryzyko 

VL PKO Parasolowy 
Subfundusz PKO Dóbr 
Luksusowych 
Globalny 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Dóbr 
Luksusowych Globalny 
zarządzanym przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL PKO Parasolowy Subfundusz 
PKO Dóbr Luksusowych Globalny są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Dóbr 
Luksusowych Globalny, którego aktywa lokowane są w 
emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego 
lub obcego instrumenty udziałowe oraz tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania dające 
ekspozycję na sektory gospodarki dóbr i usług, które w 
powszechnym uznaniu adresowane są do klientów 
zamożnych i w związku z tym klasyfikowane są jako 
luksusowe i prestiżowe, a także surowców, produktów i 
usług związanych sektorem dóbr luksusowych i 
prestiżowych. Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty 
udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe 
akcji. 

100% Aktywów Funduszu VL PKO 
Parasolowy Subfundusz PKO Dóbr 
Luksusowych Globalny jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych 
Globalny zarządzanego przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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VL PKO Parasolowy 
Subfundusz PKO 
Ekologii i 
Odpowiedzialności 
Społecznej Globalny 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Ekologii i 
Odpowiedzialności Społecznej 
Globalny zarządzanym przez 
PKO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL PKO Parasolowy Subfundusz 
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny są 
jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO 
Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO 
Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, 
którego aktywa lokowane są w instrumenty udziałowe 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku 
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie 
członkowskim, lub na innych rynkach zorganizowanych, 
a także instrumenty udziałowe inne niż będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 
obrotu, o którym mowa powyżej, oferowane w 
szczególności przez podmioty, które działają 
proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź 
usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio 
negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko 
naturalne, a także przez podmioty których działania 
generują pozytywny wpływ na społeczeństwo, będące 
między innymi przedstawicielami branż takich jak: 
energia odnawialna i alternatywna, technologia, 
transport, recycling i gospodarowanie odpadami, 
oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji 
szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, 
użyteczność publiczna. Aktywa Subfunduszu są 
lokowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy 
inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 
oraz instytucje wspólnego inwestowania, które realizują 
swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorie 
lokat wymienione w zdaniu powyżej. Całkowita wartość 
inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie 
lokat oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym 
niż 7 dni nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów 
Netto. 

100% Aktywów Funduszu VL PKO 
Parasolowy Subfundusz PKO 
Ekologii i Odpowiedzialności 
Społecznej Globalny jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Ekologii i 
Odpowiedzialności Społecznej 
Globalny zarządzanego przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL PKO Parasolowy 
Subfundusz PKO 
Medycyny i 
Demografii Globalny 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Medycyny i 
Demografii Globalny 

Aktywami Funduszu VL PKO Parasolowy Subfundusz 
PKO Medycyny i Demografii Globalny są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO 
Medycyny i Demografii Globalny, którego aktywa 
lokowane są w instrumenty udziałowe będące 

100% Aktywów Funduszu VL PKO 
Parasolowy Subfundusz PKO 
Medycyny i Demografii Globalny 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasol 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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Ograniczenia 
inwestycyjne UFK Profil ryzyka UFK 

fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

zarządzanym przez PKO 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 
obrotu, a także instrumenty udziałowe inne niż będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 
obrotu, oferowane w szczególności przez podmioty, 
które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian 
demograficznych będących przedstawicielami branż 
takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, 
podróże, czy dobra konsumenckie, mające w 
szczególności siedzibę w państwach należących do 
OECD, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych 
Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej, lub prowadzące 
działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich 
przychodów w ww. państwach oraz w instrumenty 
pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje 
lub indeksy giełdowe akcji. Aktywa Subfunduszu są 
lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię 
lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej 
instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji 
Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie 
może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Medycyny i 
Demografii Globalny zarządzanego 
przez PKO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

VL PKO Parasolowy 
Subfundusz PKO 
Papierów Dłużnych 
USD 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Papierów 
Dłużnych USD zarządzanym 
przez PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL PKO Parasolowy Subfundusz 
PKO Papierów Dłużnych USD są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego PKO Parasol Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Papierów 
Dłużnych USD, którego aktywa lokowane są w 
instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym oraz będące przedmiotem obrotu na 
rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w państwach należących do OECD, w 
szczególności w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na Innych 
Rynkach Zorganizowanych. Całkowita wartość lokat 
Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty 
denominowane w dolarze amerykańskim nie może być 
niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując 
lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w 
instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne 
przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne 
podmioty. 

100% Aktywów Funduszu VL PKO 
Parasolowy Subfundusz PKO 
Papierów Dłużnych USD jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasol 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz PKO Papierów 
Dłużnych USD zarządzanego przez 
PKO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek 
instrumentów 
dłużnych i akcji. 
Podwyższony 
poziom ryzyka 



    

 
 
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 951-19-33-418; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: info@viennalife.pl; web: www.viennalife.pl 
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463; kapitał zakładowy: 141 000 000 PLN (opłacony w całości) 

str. 10 

Nazwa UFK Cel inwestycyjny UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych praw 

majątkowych będących 
przedmiotem lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK oraz 
zasady ich dywersyfikacji 

Ograniczenia 
inwestycyjne UFK Profil ryzyka UFK 

VL Skarbiec 
Subfundusz Skarbiec 
Konserwatywny Plus 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec 
Konserwatywny Plus przez 
Skarbiec Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Konserwatywny Plus są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus, którego 
aktywa lokowane są w szerokie spektrum obligacji 
skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. 
Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela, 
w szczególności polskie obligacje skarbowe mogą 
stanowić całość portfela, a obligacje skarbowe każdego 
innego kraju do 35% aktywów. Ilość obligacji 
korporacyjnych w portfelu może być znaczna i zależy od 
oceny koniunktury gospodarczo-rynkowej. Subfundusz 
uwzględnia płynność obligacji jako istotne kryterium 
doboru składników portfela. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Konserwatywny Plus jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Skarbiec Konserwatywny Plus 
zarządzanego przez Skarbiec 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 

VL Fidelity Funds – 
EURO STOXX 50TM 
Fund  
 
 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Fidelity Funds  –  
EURO STOXX 50TM Fund 
zarządzanym przez Fidelity 
International. 

Aktywami Funduszu VL Fidelity Funds – EURO STOXX 
50TM Fund są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Fidelity Funds  –  EURO STOXX 50TM 
Fund, którego aktywa lokowane są w  akcje spółek 
reprezentujących benchmark EURO STOXX 50. Fundusz 
może korzystać z kontraktów terminowych futures, 
których instrumentem bazowym są indeksy akcji. 
Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu 
zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu 
wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, 
zgodnie z profilem ryzyka funduszu. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Fidelity Funds – EURO STOXX 50TM 
Fund jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Fidelity Funds –  
EURO STOXX 50TM Fund 
zarządzanego przez Fidelity 
International. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL Franklin Global 
Aggregate Bond Fund  

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe, jak 
również aktywa o 
wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Franklin Global Aggregate Bond 
Fund zarządzanym przez 
Franklin Templeton Investment 
Funds. 

Aktywami Funduszu VL Franklin Global Aggregate Bond 
Fund są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Franklin Global Aggregate Bond Fund, 
którego aktywa lokowane są w  dłużne papiery 
wartościowe o stałej lub zmiennej stopie 
oprocentowania, emitowane przez rządy i podmioty 
powiązane z instytucjami rządowymi oraz 
ogólnoświatowe korporacje. Fundusz lokuje środki 
głównie w papiery wartościowe o ratingu 
inwestycyjnym, jednak dopuszcza się inwestowanie do 
10% aktywów w papiery nieposiadające takiego ratingu 
oraz dłużne papiery wartościowe z rynków 
wschodzących. Do 40% środków może być ulokowane w 
instrumentach pochodnych. Pozostałe aktywa mogą być 
lokowane w produkty strukturyzowane oraz obligacje 
zamienne na akcje. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Franklin Global Aggregate Bond 
Fund jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Franklin Global 
Aggregate Bond Fund zarządzanego 
przez Franklin Templeton 
Investment Funds. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek 
instrumentów 
dłużnych i akcji. 
Podwyższony 
poziom ryzyka 
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 VL BGF Euro Bond 
Hedged PLN  
 
 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe, jak 
również aktywa o 
wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
BlackRock GF Euro Bond Hedged 
PLN zarządzanym przez 
BlackRock (Luxembourg) S.A. 

Aktywami Funduszu VL BGF Euro Bond Hedged PLN są 
jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
BlackRock GF Euro Bond Hedged PLN, którego aktywa 
lokowane są w zbywalne papiery wartościowe o stałym 
dochodzie, posiadające rating na poziomie 
inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% 
łącznej wartości aktywów netto w zbywalne papiery 
wartościowe o stałym dochodzie denominowane w 
euro. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania 
ryzykiem walutowym.  

100% Aktywów Funduszu VL BGF 
Euro Bond Hedged PLN jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego BlackRock GF Euro 
Bond Hedged PLN zarządzanego 
przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek 
instrumentów 
dłużnych i akcji. 
Podwyższony 
poziom ryzyka 

VL BGF Fixed Income 
Global Opportunities 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe, jak 
również aktywa o 
wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
BlackRock GF Fixed Income 
Global Opportunities 
zarządzanym przez BlackRock 
(Luxembourg) S.A. 

Aktywami Funduszu VL BGF Fixed Income Global 
Opportunities są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego BlackRock GF Fixed Income Global 
Opportunities, którego aktywa lokowane są w papiery 
wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz inwestuje na 
całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w 
papiery wartościowe o stałym dochodzie. Obejmują one 
obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego (tj. dłużne 
papiery wartościowe o krótkich terminach 
zapadalności). Papiery wartościowe o stałym dochodzie 
są denominowane w różnych walutach i mogą być 
emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i 
instytucje ponadnarodowe (np. Międzynarodowy Bank 
Odbudowy i Rozwoju). Fundusz może inwestować w 
pełen zakres papierów wartościowych o stałym 
dochodzie, które mogą obejmować inwestycje o 
relatywnie niskim ratingu kredytowym lub bez ratingu. 

100% Aktywów Funduszu VL BGF 
Fixed Income Global Opportunities 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego BlackRock GF Fixed 
Income Global Opportunities 
zarządzanego przez BlackRock 
(Luxembourg) S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek dłużny 
korporacyjny. 
Średni poziom 
ryzyka 

VL BGF Continental 
European Flexible 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
BlackRock GF Continental 
European Flexible zarządzanym 
przez BlackRock (Luxembourg) 
S.A. 

Aktywami Funduszu VL BGF Continental European 
Flexible są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego BlackRock GF Continental European 
Flexible, którego aktywa lokowane są w akcje spółek 
europejskich. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% 
łącznych aktywów netto w papiery udziałowe 
emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub 
prowadzą przeważającą część swojej działalności 
gospodarczej w Europie (z wyłączeniem Wielkiej 
Brytanii). 

100% Aktywów Funduszu VL BGF 
Continental European Flexible jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego BlackRock GF 
Continental European Flexible 
zarządzanego przez BlackRock 
(Luxembourg) S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL Skarbiec 
Subfundusz Skarbiec 
Dłużny Uniwersalny  

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 

Aktywami Funduszu VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Dłużny Uniwersalny są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny, którego 

100% Aktywów Funduszu VL 
Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Dłużny Uniwersalny jest 
inwestowane w jednostki 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek dłużny 
korporacyjny. 
Średni poziom 
ryzyka 
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jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Subfundusz Skarbiec Dłużny 
Uniwersalny zarządzanym przez 
Skarbiec Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe o 
terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe 
kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku 
pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-
45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki 
uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 
25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery 
wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde 
z państw członkowskich UE oraz przez Stany 
Zjednoczone. 

uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Skarbiec Dłużny Uniwersalny 
zarządzanego przez Skarbiec 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

VL Skarbiec 
Subfundusz Skarbiec 
Małych i Średnich 
Spółek  

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Małych i 
Średnich Spółek zarządzanym 
przez Skarbiec Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Małych i Średnich Spółek są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i 
Średnich Spółek, którego aktywa lokowane są w akcje 
małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-
Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w 
Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana 
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty 
bankowe. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Małych i Średnich Spółek jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Skarbiec Małych i Średnich Spółek 
zarządzanego przez Skarbiec 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji, 
towarowy, 
instrumenty 
pochodne. 
Bardzo wysokie 
ryzyko 

VL Skarbiec 
Subfundusz Skarbiec 
Rynków 
Surowcowych   

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Rynków 
Surowcowych zarządzanym 
przez Skarbiec Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Rynków Surowcowych są jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków 
Surowcowych, którego aktywa lokowane są w 
instrumenty finansowe oparte o ceny surowców, w tym 
jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych oraz 
akcje spółek, których działalność jest związana z 
wydobyciem lub przetwórstwem surowców. Pozostałe 
aktywa mogą być inwestowane w instrumenty rynku 
pieniężnego, dłużne papiery wartościowe lub depozyty. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Rynków Surowcowych jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Skarbiec Rynków Surowcowych 
zarządzanego przez Skarbiec 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji, 
towarowy, 
instrumenty 
pochodne. 
Bardzo wysokie 
ryzyko 

VL Skarbiec 
Subfundusz Skarbiec 
Top Brands  

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Top Brands 
zarządzanym przez Skarbiec 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Top Brands są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Top Brands, którego aktywa 
lokowane są w akcje spółek, osiągających istotną 
przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla 
akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej 
marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze 
charakteryzują się wysokim stopniem lojalności 
klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub 
prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na 

100% Aktywów Funduszu VL 
Skarbiec Subfundusz Skarbiec Top 
Brands jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Skarbiec Top Brands zarządzanego 
przez Skarbiec Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co 
najmniej 66% aktywów funduszu. 

VL Skarbiec 
Subfundusz Skarbiec 
Value  

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Value 
zarządzanym przez Skarbiec 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec 
Value są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Skarbiec Value, którego aktywa lokowane 
są w akcje spółek, które generują wysoki zwrot na 
zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne 
pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki 
wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania 
akcjonariuszy, charakteryzują się relatywnie niskimi 
wskaźnikami wycen. Pozostałą część lokat stanowią 
tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, 
dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz depozyty. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Skarbiec Subfundusz Skarbiec Value 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Skarbiec Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
Skarbiec Value zarządzanego przez 
Skarbiec Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL VIG / C-QUADRAT 
Subfundusz VIG / C-
QUADRAT 
Konserwatywny 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

Jednostki uczestnictwa w 
otwartym funduszu 
inwestycyjnym VIG / C-
QUADRAT Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Subfundusz VIG / C-
QUADRAT Konserwatywny 
zarządzanym przez VIG / C-
QUADRAT Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Aktywami Funduszu VL VIG / C-QUADRAT Subfundusz 
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny są jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego VIG / C-
QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz 
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny, którego aktywa 
lokowane są w krótkoterminowe instrumenty dłużne. 
Nie mniej niż 50% wartości aktywów subfunduszu 
lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne 
papiery wartościowe, w przypadku których czas 
pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub 
wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie 
dłuższych niż 397 dni. Nie mniej niż 60 % aktywów 
subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe 
emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instrumenty 
dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez 
Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki 
samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, 
państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny. 
Do 30% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić 
dłużne papiery wartościowe emitowane przez 
przedsiębiorstwa. Do 40% lokat mogą stanowić inne 
fundusze o charakterze dłużnym. 

100% Aktywów Funduszu VL VIG / 
C-QUADRAT Subfundusz VIG / C-
QUADRAT Konserwatywny jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego VIG / C-QUADRAT 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz VIG / C-QUADRAT 
Konserwatywny zarządzanego 
przez VIG / C-QUADRAT 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek pieniężny i 
dłużny skarbowy. 
Niskie ryzyko 

VL Schroder ISF 
Global Credit Income 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Schroder ISF Global Credit 
Income zarządzanym przez 
Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Global Credit 
Income są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global Credit Income, 
którego aktywa lokowane są w obligacje o ratingu na 
poziomie inwestycyjnym oraz wysokiej rentowności 
(min. 67% aktywów), emitowane przez rządy, agencje 

100% Aktywów Funduszu VL 
Schroder ISF Global Credit Income 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global 
Credit Income zarządzanego przez 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek dłużny 
korporacyjny. 
Średni poziom 
ryzyka 
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fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe. 

rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz 
przedsiębiorstwa z całego świata (w tym do rynków 
wschodzących). Może inwestować ponad 50% aktywów 
w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu 
inwestycyjnego, do 20% aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką, do 
10% w obligacje zamienne i do 10% w otwarte fundusze 
inwestycyjne. Fundusz może także utrzymywać 
gotówkę. 

Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. 

VL Schroder ISF 
Global Inflation 
Linked Bond 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz stosuje 
bezpieczne 
instrumenty 
finansowe, jak 
również aktywa o 
wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Schroder ISF Global Inflation 
Linked Bond zarządzanym przez 
Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Global Inflation 
Linked Bond są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global Inflation Linked 
Bond, którego aktywa lokowane są w obligacje 
indeksowane wskaźnikiem inflacji o ratingu 
inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i 
spółki z całego świata. Instrumenty pochodne mogą być 
stosowane w celu wypracowania zysków, obniżenia 
ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Obligacje 
powiązane ze stopą inflacji oferują ochronę przed 
skutkami rosnących cen, ponieważ zasadniczo zarówno 
wartość pierwotnie pożyczonej kwoty, jak i wypłaty 
odsetek zmieniają się w skali odpowiadającej zmianom 
cen konsumpcyjnych. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Schroder ISF Global Inflation Linked 
Bond jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global 
Inflation Linked Bond zarządzanego 
przez Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek 
instrumentów 
dłużnych i akcji. 
Podwyższony 
poziom ryzyka 

VL Schroder ISF 
Emerging Markets 
Value 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Schroder ISF Emerging Markets 
Value zarządzanym przez 
Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Emerging Markets 
Value są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Emerging Markets Value, 
którego aktywa lokowane są w akcje spółek rynków 
wschodzących na całym świecie, które, według uznania 
zarządzającego inwestycjami, doświadczyły znaczącego 
spadku cen akcji lub rentowności, ale których 
długoterminowe perspektywy są pozytywne. Fundusz 
może również inwestować do jednej trzeciej swoich 
aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery 
wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, 
regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać 
środki pieniężne. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Schroder ISF Emerging Markets 
Value  jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF 
Emerging Markets Value 
zarządzanego przez Schroder 
Investment Management (Europe) 
S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL Schroder ISF 
Global Sustainable 
Growth 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Schroder ISF Global Sustainable 
Growth zarządzanym przez 

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Global Sustainable 
Growth są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global Sustainable Growth, 
którego aktywa lokowane są w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata, spełniających 

100% Aktywów Funduszu VL 
Schroder ISF Global Sustainable 
Growth  jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

kryterium z zakresu trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania portfelem. 

Sustainable Growth zarządzanego 
przez Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

VL Schroder ISF 
Global Equity Alpha 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Schroder ISF Global Equity Alpha 
zarządzanym przez Schroder 
Investment Management 
(Europe) S.A. 

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Global Equity Alpha 
są jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
Schroder ISF Global Equity Alpha, którego aktywa 
lokowane są w akcje spółek z całego świata. Fundusz 
inwestuje w przedsiębiorstwa, co do których 
zarządzający inwestycjami ma duże przekonanie, że 
obecna cena akcji nie odzwierciedla przyszłych 
perspektyw dla tego przedsiębiorstwa. Zarządzający 
inwestycjami stara się zidentyfikować firmy, które 
według niego przyniosą przyszły wzrost zarobków 
powyżej poziomu oczekiwanego przez rynek, zazwyczaj 
w perspektywie od trzech do pięciu lat 

100% Aktywów Funduszu VL 
Schroder ISF Global Equity Alpha  
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global 
Equity Alpha zarządzanego przez 
Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL Schroder ISF 
Global Cities 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
Schroder ISF Global Cities 
zarządzanym przez Schroder 
Investment Management 
(Europe) S.A. 

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Global Cities są 
jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
Schroder ISF Global Cities, którego aktywa lokowane są 
w akcje spółek sektora nieruchomości z całego świata, 
ze szczególnym uwzględnieniem spółek inwestujących 
w miastach, które mogą liczyć na dalszy wzrost 
gospodarczy, wspierany przez takie czynniki jak silna 
infrastruktura oraz odpowiednie systemy planowania. 

100% Aktywów Funduszu VL 
Schroder ISF Global Cities  jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego Schroder ISF Global 
Cities zarządzanego przez Schroder 
Investment Management (Europe) 
S.A. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL JPMorgan Funds - 
China A-Share 
Opportunities 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
JPMorgan Funds – JPM China A-
Share Opportunities 
zarządzanym przez JPMorgan 
Asset Management (Europe) S.à 
r.l. 

Aktywami Funduszu VL JPMorgan Funds - China A-Share 
Opportunities są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – JPM China A-Share 
Opportunities, którego aktywa lokowane są w akcje 
spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczną 
część swojej działalności na terytorium Chin. Dłużne 
papiery wartościowe, środki pieniężne i ekwiwalenty 
środków pieniężnych mogą być utrzymywane w 
charakterze pomocniczym. Fundusz może 
wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla 
celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania 
portfelem. 

100% Aktywów Funduszu VL 
JPMorgan Funds - China A-Share 
Opportunities jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – 
JPM China A-Share Opportunities 
zarządzanego przez JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji, 
towarowy, 
instrumenty 
pochodne. 
Bardzo wysokie 
ryzyko 

VL JPMorgan Funds - 
Global Focus 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
JPMorgan Funds – JPM Global 
Focus zarządzanym przez 
JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. 

Aktywami Funduszu VL JPMorgan Funds - Global Focus 
są jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
JPMorgan Funds – JPM Global Focus, którego aktywa 
lokowane są w akcje dowolnej wielkości spółek 
generujących wysokie zyski i rokujące szybkim zwrotem 
zainwestowanego kapitału. Fundusz może inwestować 

100% Aktywów Funduszu VL 
JPMorgan Funds - Global Focus jest 
inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – 
JPM Global Focus zarządzanego 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 
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Nazwa UFK Cel inwestycyjny UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych praw 

majątkowych będących 
przedmiotem lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK oraz 
zasady ich dywersyfikacji 

Ograniczenia 
inwestycyjne UFK Profil ryzyka UFK 

fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może 
podlegać zabezpieczeniu. Pomocniczo fundusz może 
inwestować w dłużne papiery wartościowe czy środki 
pieniężne. 

przez JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. 

VL JPMorgan Funds - 
Global Dividend 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
JPMorgan Funds – JPM Global 
Dividend zarządzanym przez 
JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. 

Aktywami Funduszu VL JPMorgan Funds - Global 
Dividend są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – JPM Global Dividend, 
którego aktywa lokowane są w akcje spółek o wysokich i 
rosnących dochodach. Emitenci tych papierów 
wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, 
w tym na rynkach wschodzących. Liczba spółek w 
portfelu subfunduszu waha się w przedziale od 40 do 
90. 

100% Aktywów Funduszu VL 
JPMorgan Funds - Global Dividend 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – 
JPM Global Dividend zarządzanego 
przez JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL JPMorgan Funds - 
America Equity 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
JPMorgan Funds – JPM America 
Equity zarządzanym przez 
JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. 

Aktywami Funduszu VL JPMorgan Funds - America 
Equity są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – JPM America Equity, 
którego aktywa lokowane są w akcje spółek, które mają 
swoją siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej 
działalności na terytorium Stanów Zjednocznych. Liczba 
spółek w portfelu subfunduszu waha się w przedziale od 
20 do 40. 

100% Aktywów Funduszu VL 
JPMorgan Funds - America Equity 
jest inwestowane w jednostki 
uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – 
JPM America Equity zarządzanego 
przez JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji. 
Wysokie ryzyko 

VL JPMorgan Funds - 
Global Natural 
Resources 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w wyniku 
wzrostu wartości 
jego lokat. Do 
realizacji celów 
fundusz może 
używać klas aktywów 
o wysokim ryzyku. 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 
JPMorgan Funds – JPM Global 
Natural Resources zarządzanym 
przez JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. 

Aktywami Funduszu VL JPMorgan Funds - Global 
Natural Resources są jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – JPM Global Natural 
Resources, którego aktywa lokowane są w akcje spółek 
z sektora zasobów naturalnych. Fundusz może 
inwestować znaczną część aktywów na rynkach 
wysokiego ryzyka i w spółki o niskiej kapitalizacji, a 
także na wczesnym etapie eksploracji. 

100% Aktywów Funduszu VL 
JPMorgan Funds - Global Natural 
Resources jest inwestowane w 
jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego JPMorgan Funds – 
JPM Global Natural Resources 
zarządzanego przez JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. 

Fundusz nie stosuje 
żadnych ograniczeń 
inwestycyjnych. 

Rynek akcji, 
towarowy, 
instrumenty 
pochodne. 
Bardzo wysokie 
ryzyko 
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Fundusze zarządzane przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Ubezpieczyciel) 
1) Aktywa i zobowiązania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Ubezpieczyciela) wyceniane są według wartości godziwej, zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
2) Do wyceny składników aktywów danego UFK na dany Dzień Wyceny Ubezpieczyciel przyjmuje ceny tych składników z Dnia Wyceny, jeżeli zostaną one podane do publicznej wiadomości do godziny 12.00  

w drugim Dniu Roboczym po Dniu Wyceny. W przeciwnym razie do wyceny danego składnika Ubezpieczyciel przyjmie ostatnią znaną cenę. 
3) Z aktywów każdego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego zarządzanego przez Ubezpieczyciela pobierana jest opłata za prowadzenie UFK (zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4) oraz zewnętrzne 

koszty i opłaty, takie jak: koszty prowizji maklerskich przy nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych i inne udokumentowane koszty działalności lokacyjnej, podatki i inne obciążenia nałożone na 
zarządzającego danym Funduszem przez właściwe organy państwowe i samorządowe. 

4) Ubezpieczyciel nalicza opłatę za prowadzenie UFK (Opłata) w całym okresie trwania Umowy, zgodnie z poniższymi zasadami: 
a) Opłata naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy w wysokości określonej w tabeli poniżej dla każdego Funduszu odrębnie. 
b) w każdym Dniu Wyceny rezerwa na Opłatę tworzona jest jako iloczyn rocznej stawki określonej poniżej, wartości Aktywów Netto tego Funduszu z dnia poprzedzającego Dzień Wyceny oraz ilorazu liczby 

dni kalendarzowych od poprzedniego Dnia Wyceny i liczby 365 (założonej liczby dni w roku kalendarzowym). 
 

Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

VL inPlus 
Rynkowy 

Celem UFK jest 
długoterminowy 
wzrost wartości 
przy 
jednoczesnym 
utrzymaniu 
niskiej 
zmienności. 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL inPlus 
Rynkowy są przede wszystkim 
jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa emitowane 
przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, ETF, ETC i podobne 
instrumenty emitowane przez 
instytucję zbiorowego 
inwestowania, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe oraz instrumenty 
pochodne. Udział każdego ze 
składników aktywów 
determinowany jest przez 
aktualną alokację pomiędzy 
poszczególne klasy aktywów, z 
uwzględnieniem 
obowiązujących ograniczeń 
inwestycyjnych.  

1. Fundusz VL inPlus Rynkowy 
jest zarządzany przez 
Vienna Life TU na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group 

 
2. Przy lokowaniu aktywów 

Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację danego rynku, 
obecny i oczekiwany poziom 
cen instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Fundusz VL inPlus Rynkowy 
jest zarządzany 
dynamicznie, przy 
zastosowaniu strategii  
aktywnej alokacji.  

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny, ETF lub instrument finansowy ( 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz środków 
na rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Średnia arytmetyczna zaangażowania w poszczególne 
fundusze inwestycyjne, ETF-y lub, instrumenty 
wchodzące w skład portfela UFK nie powinna 
przekraczać 20% w przeliczeniu na jeden instrument . 

4. Zaangażowanie w fundusze akcji, ETF-y akcyjne i 
instrumenty akcyjne może wahać się w przedziale 0% 
- 80%. 

5. Zaangażowanie w fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 100%. 

Rynek 
instrumentów 
dłużnych i 
akcji. 
Podwyższony 
poziom 
ryzyka 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,65% w 
skali roku 
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Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów.  

6. Zaangażowanie w fundusze inwestycyjne, ETF-y 
powiązane z rynkiem surowców i instrumenty 
powiązane z rynkiem surowców może wahać się w 
przedziale od 0% do 35%. 

7. Zaangażowanie na fundusze inwestycyjne, ETF-y 
alternatywne i instrumenty reprezentujące klasy 
alternatywne może wahać się w przedziale od 0 do 
40%. 

8. Zaangażowanie w fundusze inwestycyjne, ETF-y i 
instrumenty inwestujące powyżej 80% portfela w 
obligacje korporacyjne może wahać się w przedziale 
od 0 do 35%. 

9. Zaangażowanie w fundusze inwestycyjne mieszane 
może wynosić od 0 do 60%. 

 
VL inPlus Pro 
Rynkowy 

Celem UFK jest 
długoterminowy 
wzrost wartości 
przy możliwych 
okresach 
podwyższonej 
zmienności 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL inPlus 
Pro Rynkowy  są przede 
wszystkim jednostki 
uczestnictwa oraz certyfikaty 
inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, ETF, ETC i podobne 
instrumenty emitowane przez 
instytucję zbiorowego 
inwestowania, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe oraz instrumenty 
pochodne. Udział każdego ze 
składników aktywów 
determinowany jest przez 
aktualną alokację pomiędzy 
poszczególne klasy aktywów, z 
uwzględnieniem 
obowiązujących ograniczeń 
inwestycyjnych. 

1. Fundusz VL inPlus Pro 
Rynkowy jest zarządzany 
przez Vienna Life TU na 
Życie S.A. Vienna Insurance 
Group 

2. Przy lokowaniu aktywów 
Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację danego rynku, 
obecny i oczekiwany 
poziom cen instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Fundusz VL inPlus Pro 
Rynkowy jest zarządzany 
dynamicznie, przy 
zastosowaniu strategii  
aktywnej alokacji. W 
standardowej sytuacji 
rynkowej znaczącą część 
aktywów UFK mogą 
stanowić aktywa zaliczane 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny, ETF lub instrument finansowy (z 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz środków 
na rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Średnia arytmetyczna zaangażowania w poszczególne 
fundusze inwestycyjne, ETF-y lub instrumenty 
wchodzące w skład portfela UFK nie powinna 
przekraczać 20% w przeliczeniu na jeden instrument . 

4. Zaangażowanie w fundusze akcji, ETF-y akcyjne i 
instrumenty akcyjne może wahać się w przedziale 
20% - 100%. 

5. Zaangażowanie w fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 100%. 

Rynek akcji. 
Wysokie 
ryzyko 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,60% w 
skali roku 
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Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

do klas ryzykownych (o 
podwyższonym lub 
wysokim ryzyku 
inwestycyjnym). 

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 
klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów. 

6. Zaangażowanie w fundusze inwestycyjne, ETF-y 
powiązane z rynkiem surowców  i instrumenty 
powiązane z rynkiem surowców może wahać się w 
przedziale od 0% do 50%. 

7. Zaangażowanie na fundusze inwestycyjne, ETF-y 
alternatywne i instrumenty reprezentujące klasy 
alternatywne może wahać się w przedziale od 0 do 
50%. 

8. Zaangażowanie w fundusze inwestycyjne, ETF-y i 
instrumenty inwestujące powyżej 80% portfela w 
obligacje korporacyjne nie powinno przekraczać 30%. 

9. Zaangażowanie w fundusze inwestycyjne mieszane 
może wynosić od 0 do 40%. 
 

VL Akcji 
Europejskich 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w 
wyniku wzrostu 
wartości lokat. 
Do realizacji 
celów fundusz 
może używać 
klas aktywów o 
wysokim ryzyku. 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL Akcji 
Europejskich dają możliwość 
ekspozycji na aktywa 
reprezentujące przede 
wszystkim klasę akcji 
europejskich. W szczególności 
mogą to być: Instrumenty 
notowane na rynkach 
regulowanych, w tym ETF-y, 
ETC i podobne instrumenty 
emitowane przez instytucje 
zbiorowego inwestowania, 
jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa emitowane 
przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe, instrumenty 
pochodne, kontrakty 
terminowe na instrumenty 
bazowe. 

1. Fundusz VL Akcji 
Europejskich jest 
zarządzany przez Vienna 
Life TU na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group 

2. Przy lokowaniu aktywów 
Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację rynku akcji 
europejskich, obecny i 
oczekiwany poziom cen 
instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Fundusz VL Akcji 
Europejskich jest 
zarządzany umiarkowanie 
pasywnie. Strategia 
dopuszcza inwestycje w 
instrumenty 
odzwierciedlające 
zachowanie się szerokich 
indeksów akcji 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny lub instrument finansowy (z 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Aktywa reprezentujące klasę akcji europejskich mogą 
stanowić od 70% do 100% portfela.  

4. Zaangażowanie w gotówkę,  fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 30%. 

Rynek akcji. 
Wysokie 
ryzyko 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,60% w 
skali roku 
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Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

europejskich, jak również 
umożliwiające inwestycje 
w indeksy krajowe, 
sektorowe, lub inwestujące 
w poszczególne typy 
spółek (value, growth, 
indeksy oparte o wskaźnik 
SRI, etc). 

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 
klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów. 

VL Akcji 
Amerykańskich 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w 
wyniku wzrostu 
wartości lokat. 
Do realizacji 
celów fundusz 
może używać 
klas aktywów o 
wysokim ryzyku. 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL Akcji 
Amerykańskich dają możliwość 
ekspozycji na aktywa 
reprezentujące przede 
wszystkim klasę akcji 
amerykańskich. W 
szczególności mogą to być: 
Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w tym 
ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane przez 
instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz certyfikaty 
inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe, instrumenty 
pochodne, kontrakty 

1. Fundusz VL Akcji 
Amerykańskich jest 
zarządzany przez Vienna 
Life TU na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group 

2. Przy lokowaniu aktywów 
Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację rynku akcji 
amerykańskich, obecny i 
oczekiwany poziom cen 
instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Fundusz VL Akcji 
Amerykańskich jest 
zarządzany umiarkowanie 
pasywnie Strategia 
dopuszcza inwestycje w 
instrumenty 
odzwierciedlające 
zachowanie się szerokich 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny lub instrument finansowy (z 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Aktywa reprezentujące klasę akcji amerykańskich 
mogą stanowić od 70% do 100% portfela.  

4. Zaangażowanie w gotówkę,  fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 30%. 

Rynek akcji. 
Wysokie 
ryzyko 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,60% w 
skali roku 



    

 
 
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 951-19-33-418; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: info@viennalife.pl; web: www.viennalife.pl 
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463; kapitał zakładowy: 141 000 000 PLN (opłacony w całości) 

str. 21 

Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

terminowe na instrumenty 
bazowe. 

indeksów akcji 
amerykańskich, jak również 
umożliwiające inwestycje 
w indeksy sektorowe (np. 
Nasdaq) lub inwestujące w 
poszczególne typy spółek 
(value, growth,  indeksy 
oparte o wskaźnik SRI, etc). 

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 
klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów. 

VL Akcji 
Nowych 
Technologii 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w 
wyniku wzrostu 
wartości lokat. 
Do realizacji 
celów fundusz 
może używać 
klas aktywów o 
wysokim ryzyku. 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL 
Nowych Technologii dają 
możliwość ekspozycji na 
aktywa reprezentujące przede 
wszystkim szeroko rozumiany 
sektor akcji nowych 
technologii. W szczególności 
mogą to być: Instrumenty 
notowane na rynkach 
regulowanych, w tym ETF-y, 
ETC i podobne instrumenty 
emitowane przez instytucje 
zbiorowego inwestowania, 
jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa emitowane 
przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe, instrumenty 
pochodne, kontrakty 

1. Fundusz VL Akcji Nowych 
Technologii jest zarządzany 
przez Vienna Life TU na 
Życie S.A. Vienna Insurance 
Group 

2. Przy lokowaniu aktywów 
Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację sektora akcji 
nowych technologii, 
obecny i oczekiwany 
poziom cen instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Fundusz VL Akcji 
Europejskich jest 
zarządzany umiarkowanie 
pasywnie. Strategia 
dopuszcza inwestycje w 
instrumenty 
odzwierciedlające 
zachowanie się szeroki 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny lub instrument finansowy (z 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Aktywa reprezentujące sektora akcji nowych 
technologii mogą stanowić od 70% do 100% portfela.  

4. Zaangażowanie w gotówkę,  fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 30%. 

Rynek akcji. 
Wysokie 
ryzyko 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,50% w 
skali roku 
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Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

terminowe na instrumenty 
bazowe. 

pojętego sektora o 
wysokim potencjale 
wzrostu, tj. spółek IT, 
spółek biotechnologicznych 
i funkcjonujących w 
szeroko pojętym sektorze 
zdrowia, etc.  

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 
klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów. 

VL Akcji 
Rynków 
Wschodzących 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w 
wyniku wzrostu 
wartości lokat. 
Do realizacji 
celów fundusz 
może używać 
klas aktywów o 
wysokim ryzyku. 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL Akcji 
Rynków Wschodzących dają 
możliwość ekspozycji na 
aktywa reprezentujące przede 
wszystkim klasę akcji rynków 
wschodzących. W 
szczególności mogą to być: 
Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w tym 
ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane przez 
instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz certyfikaty 
inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe, instrumenty 
pochodne, kontrakty 

1. Fundusz VL Akcji Rynków 
Wschodzących jest 
zarządzany przez Vienna 
Life TU na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group 

2. Przy lokowaniu aktywów 
Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację rynku akcji rynków 
wschodzących, obecny i 
oczekiwany poziom cen 
instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Fundusz VL Akcji Rynków 
Wschodzących jest 
zarządzany umiarkowanie 
pasywnie. Strategia 
dopuszcza inwestycje w 
instrumenty 
odzwierciedlające 
zachowanie się szerokich 
indeksów akcji rynków 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny lub instrument finansowy (z 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Aktywa reprezentujące klasę akcji rynków 
wschodzących mogą stanowić od 70% do 100% 
portfela.  

4. Zaangażowanie w gotówkę,  fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 30%. 

Rynek akcji. 
Wysokie 
ryzyko 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,50% w 
skali roku 
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Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

terminowe na instrumenty 
bazowe. 

wschodzących, jak również 
umożliwiające inwestycje 
w indeksy krajowe, 
sektorowe, lub inwestujące 
w poszczególne typy 
spółek (value, growth, 
indeksy oparte o wskaźnik 
SRI, etc). 

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 
klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów. 

VL Rynku 
Surowców 

Celem UFK jest 
wzrost wartości 
aktywów w 
wyniku wzrostu 
wartości lokat. 
Do realizacji 
celów fundusz 
może używać 
klas aktywów o 
wysokim ryzyku. 

Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w 
tym ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane 
przez instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych, 
tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, 
udziałowe i wierzycielskie 
papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb 
Państwa lub inne podmioty, 
depozyty i lokaty bankowe, 
instrumenty pochodne, 
kontrakty terminowe na 
instrumenty bazowe. 

Aktywami Funduszu VL Rynku 
Surowców dają możliwość 
ekspozycji na aktywa 
reprezentujące przede 
wszystkim klasę surowców. W 
szczególności mogą to być: 
Instrumenty notowane na 
rynkach regulowanych, w tym 
ETF-y, ETC i podobne 
instrumenty emitowane przez 
instytucje zbiorowego 
inwestowania, jednostki 
uczestnictwa oraz certyfikaty 
inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę 
za granicą, udziałowe i 
wierzycielskie papiery 
wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozyty i lokaty 
bankowe, instrumenty 
pochodne, kontrakty 

1. Fundusz VL Rynku 
Surowców jest zarządzany 
przez Vienna Life TU na 
Życie S.A. Vienna Insurance 
Group 

2. Przy lokowaniu aktywów 
Ubezpieczyciel bierze pod 
uwagę czynniki 
ekonomiczne, obrazujące 
sytuację rynku surowców, 
obecny i oczekiwany 
poziom cen instrumentów 
finansowych, wskaźników 
makroekonomicznych, stóp 
procentowych oraz ryzyko 
polityczne. 

3. Alokacja funduszu VL 
Rynku Surowców ma 
charakter 
średnioterminowy i 
odzwierciedla 
średnioterminową ocenę 
atrakcyjności określonego 
subsektora spółek z 
sektora surowców, bądź 
określonego surowca. 

1. Wartość zaangażowania w fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez jedno TFI, lub instrumenty jednego 
emitenta (z wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinno przekraczać 
40% wartości aktywów UFK. 

2. Wartość zaangażowania w pojedynczy fundusz 
inwestycyjny lub instrument finansowy (z 
wyłączeniem obligacji emitowanych lub 
gwarantowanych przez Skarb Państwa, ETF-ów, ETC i 
podobnych instrumentów emitowanych przez 
podmioty zbiorowego inwestowania oraz środków na 
rachunkach bankowych) nie powinna przekraczać 
30% wartości aktywów UFK. 

3. Aktywa reprezentujące klasę surowców mogą 
stanowić od 70% do 100% portfela.  

4. Zaangażowanie w gotówkę,  fundusze o charakterze 
pieniężnym, dłużne oraz ETF-y dłużne i instrumenty 
dłużne może wahać się w przedziale od 0% do 30%. 

Rynek akcji, 
towarowy, 
instrumenty 
pochodne. 
Bardzo 
wysokie 
ryzyko 

1. Od dnia 1 
stycznia 2022 
r. – opłata 
stała 0,40% w 
skali roku 
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Nazwa UFK 
Cel 

inwestycyjny 
UFK 

Typy i rodzaje papierów 
wartościowych i innych 

praw majątkowych 
będących przedmiotem 

lokat UFK 

Charakterystyka aktywów UFK Kryteria doboru aktywów UFK 
oraz zasady ich dywersyfikacji Ograniczenia inwestycyjne UFK Profil ryzyka 

UFK 

Opłata za 
prowadzenie 

UFK 
(uwzględniana 

w wycenie 
UFK) 

terminowe na instrumenty 
bazowe. 

Fundusz VL Rynku 
Surowców realizuje 
strategię poprzez 
inwestycje w różne typy 
instrumentów, w tym 
bezpośrednie inwestycje w 
fundusze typu ETF lub 
podobne, 
odzwierciedlające 
zachowanie się zarówno 
poszczególnych surowców, 
jak i spółek 
funkcjonujących w tym 
sektorze. 

4. Przyjęte ograniczenia 
inwestycyjne określają 
minimalne i maksymalne 
zaangażowanie w danej 
klasie aktywów oraz 
determinują minimalny 
poziom dywersyfikacji 
aktywów. 
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§ 5  
Zawieszenie wpłat  

Niektóre Fundusze Inwestycyjne zastrzegają w swoich prospektach informacyjnych możliwość zawieszenia wpłat. Poniżej znajdziesz zasady funkcjonowania 
UFK w takich przypadkach.  
1. W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, alokujących środki pochodzące ze składek w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty 

inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych, które w ramach swoich prospektów informacyjnych zastrzegają sobie prawo do zawieszenia nabywania jednostek 
uczestnictwa (zawieszenie wpłat), Ubezpieczyciel zastrzega, iż w takim przypadku, do czasu, gdy Fundusz Inwestycyjny nie wznowi możliwości 
dokonywania wpłat, zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku zawieszenia wpłat, o którym mowa w ust.1, środki, które zgodnie z dyspozycją, w szczególności dyspozycją Konwersji, Dyspozycją Stałą lub 
Dyspozycją Jednorazową, miały zostać zaalokowane w dany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, zostaną podzielone pomiędzy pozostałe Pozycje 
Inwestycyjne (za Pozycje Inwestycyjne uważa się Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, Portfele Modelowe lub inne usługi dodatkowe związane  
z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi, oferowane przez Ubezpieczyciela) wskazane w dyspozycji, proporcjonalnie do ich udziału w strukturze 
podziału określonej w tej dyspozycji. W przypadku, gdy dany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy był jedyną Pozycją Inwestycyjną wskazaną  
w dyspozycji, wówczas na Rachunku Jednostek Funduszy do czasu otrzymania nowej dyspozycji zostaną zapisane środki pieniężne, które  
są nieoprocentowane. 

3. W przypadku, gdy we wniosku o zawarcie Umowy, w dyspozycji inwestowania składek znajdował się dany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy,  
a w chwili weryfikacji przez Ubezpieczyciela warunków zawarcia Umowy Fundusz Inwestycyjny, który wchodzi w skład aktywów tego Ubezpieczeniowego 
Funduszu Kapitałowego poinformował o zawieszeniu lub zawiesił możliwości dokonywania wpłat, Ubezpieczyciel przed wystawieniem Polisy zwróci się 
do Ubezpieczającego w celu wskazania nowej dyspozycji inwestowania składek. 

4. Ubezpieczyciel zaleca, aby przed każdą dyspozycją zaalokowania środków w którykolwiek z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, o którym mowa 
w ust. 1, osoba składająca tę dyspozycję dokonała sprawdzenia poprzez stronę internetową Ubezpieczyciela lub na infolinii Ubezpieczyciela, czy istnieje 
możliwość wykonania takiej dyspozycji. 

5. W okresie zawieszenia możliwości alokowania środków w dany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, istnieje możliwość odpisywania Jednostek tego 
funduszu z Rachunku Jednostek Funduszy np. w przypadku wystąpienia o częściową lub całkowitą wypłatę środków lub w przypadku złożenia dyspozycji 
Konwersji. 

§ 6 
Zmiany oferty Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych   

Oferta UFK może ulegać zmianom w trakcie trwania Umowy, o czym zostaniesz poinformowany. Zmiany te polegają na dodawaniu nowych,  wycofywaniu 
obecnych funduszy lub łączeniu UFK.  
1. W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel może wycofywać istniejące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oraz dodawać nowe. 
Przypadki, kiedy możemy wycofać Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 

2. Ubezpieczyciel może dokonać wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w przypadku, gdy: 
1) brak jest możliwości kontynuacji lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych 

Funduszy Kapitałowych, w szczególności, gdy Fundusz Inwestycyjny, w który inwestowane jest 100% aktywów danego Ubezpieczeniowego 
Funduszu Kapitałowego, zostanie wykreślony z odpowiedniego rejestru, lub 

2) w opinii Ubezpieczyciela aktywa wchodzące, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, w skład danego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego mogą nie zapewnić adekwatnego poziomu stóp zwrotu w stosunku do reprezentowanego poziomu 
ryzyka inwestycyjnego. 

3. W przypadku wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego o wycofaniu danego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, informując o terminie wycofania UFK, konieczności dokonania Konwersji środków zgromadzonych  
w ramach wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lub zmiany Dyspozycji Stałej oraz konsekwencjach braku złożenia dyspozycji. 

  Może się zdarzyć, że w momencie wycofywania danego UFK, jego jednostki będą się znajdować na Twoim Rachunku Jednostek Funduszy. Dlatego dokładnie 
określiliśmy, jakie czynności powinieneś podjąć, aby przed wycofaniem środki zostały przeniesione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.  
Znajdziesz tutaj też opis tego co się stanie, jeżeli nie podejmiesz żadnej decyzji. 
4. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczającego wniosku o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych w ramach wycofywanego Ubezpieczeniowego 

Funduszu Kapitałowego do dnia jego wycofania, Ubezpieczyciel dokona Konwersji jednostek wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
na Jednostki Funduszu UFK o podobnej klasie aktywów wskazanego przez Ubezpieczyciela. Jeżeli w dniu wycofania, o którym mowa w ust. 3, w ofercie 
Ubezpieczyciela nie występuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy o klasie aktywów podobnej do wycofywanego UFK, wówczas na Rachunku 
Jednostek Funduszy zostaną zapisane nieoprocentowane środki pieniężne. 

5. Jeżeli po dniu wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ostatniej złożonej Dyspozycji Stałej pozostanie wycofany UFK, to kolejne 
wpłacane składki zostaną alokowane między pozostałe Pozycje Inwestycyjne, proporcjonalnie do ich udziału wskazanego w tej dyspozycji. W przypadku, 
gdy wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy był jedyną Pozycją Inwestycyjną wskazaną w ostatniej Dyspozycji Stałej, na Rachunku Jednostek 
Funduszy do czasu otrzymania nowej Dyspozycji Stałej zostaną zapisane nieoprocentowane środki pieniężne. 

6. Jeżeli Dyspozycja Jednorazowa, w której wskazany został wycofywany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie została zrealizowana przed dniem 
wycofaniem tego UFK, wówczas zostanie ona anulowana po tym dniu. 

Poniżej znajdziesz informację na temat tego, w jakich przypadkach może nastąpić połączenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 

7. W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel może również dokonywać połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych już istniejących. 
Połączenie UFK polega na przeniesieniu aktywów zgromadzonych w przejmowanym funduszu (UFK przejmowany) na wskazany przez Ubezpieczyciela 
inny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy o podobnej klasie aktywów (UFK przejmujący).  

8. Ubezpieczyciel może dokonać połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w przypadku, gdy: 
1) w opinii Ubezpieczyciela aktywa wchodzące, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w skład UFK przejmującego mogą 

zapewnić korzystniejszy poziom stóp zwrotu w stosunku do reprezentowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego niż aktywa wchodzące w skład UFK 
przejmowanego, lub 
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2) brak jest możliwości kontynuacji lokowania środków przejmowanego UFK, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,  
w szczególności, gdy Fundusz Inwestycyjny, w który inwestowane jest 100% aktywów tego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, zostanie 
wykreślony z odpowiedniego rejestru. 

Może się zdarzyć, że w momencie połączenia funduszy, jednostki UFK przejmowanego będą się znajdować na Twoim rachunku. Poniżej znajdziesz opis tego co 
się stanie, jeżeli nie dokonasz zmian na swoim Rachunku. 
9. W przypadku połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczyciel powiadomi o tym Ubezpieczającego, podając termin połączenia, 

wskazując UFK przejmowany oraz UFK przejmujący oraz konieczność dokonania Konwersji środków zgromadzonych w ramach UFK przejmowanego lub 
zmiany Dyspozycji Stałej oraz konsekwencjach braku złożenia dyspozycji. 

10. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczającego wniosku o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych w ramach przejmowanego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego do dnia połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Ubezpieczyciel dokona Konwersji jednostek 
UFK przejmowanego  na Jednostki UFK przejmującego. 

11. Jeżeli po dniu połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ostatniej złożonej Dyspozycji Stałej pozostanie UFK przejmowany, to kolejne 
wpłacane składki zostaną alokowane zgodnie z tą dyspozycją, z zastrzeżeniem, iż miejsce UFK przejmowanego w dyspozycji zastąpi fundusz przejmujący, 
wskazany przez Ubezpieczyciela. 

12. Jeżeli Dyspozycja Jednorazowa, w której wskazany został UFK przejmowany, nie została zrealizowana przed dniem jego przejęcia, wówczas zostanie ona 
anulowana po tym dniu. 

§ 7 
Szczegółowa charakterystyka aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych, w które inwestują nasze UFK zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.viennalife.pl 

Szczegółowe informacje o Funduszach Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wchodzą w skład aktywów 
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Ubezpieczyciela można znaleźć w prospektach informacyjnych tych Funduszy 
Inwestycyjnych dostępnych w siedzibie Ubezpieczyciela i na stronie internetowej www.viennalife.pl. 

§ 8 
Zasady wyceny Jednostek Funduszy 

Większość UFK jest wyceniana w każdym dniu roboczym. Jeżeli jednak wycena jakiegokolwiek UFK nie jest dokonywana w ten sposób, wówczas poinformujemy 
Cię o tym szczegółowo w charakterystyce tego funduszu. 
1. Wycena Jednostek Funduszy jest dokonywana w każdym dniu roboczym, chyba że zostało to inaczej określone w charakterystyce danego 

Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. 
2. Jeżeli wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego nie jest dokonywana w każdym dniu roboczym, terminy dotyczące zapisywania i odpisywania 

Jednostek Funduszy określone szczegółowo w OWU, ulegają odpowiedniemu wydłużeniu o okres kończący się w dniu dokonania wyceny aktywów tego 
Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli postanowienia zawarte w charakterystyce danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego zawartej w niniejszym 
Regulaminie określają bardziej szczegółowe lub odmienne zasady zapisywania i odpisywania Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy, 
zastosowanie będą miały te postanowienia. 

3. Cena jednostki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, który inwestuje 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne 
danego Funduszu Inwestycyjnego jest równa cenie jednostki uczestnictwa lub cenie certyfikatu inwestycyjnego takiego Funduszu Inwestycyjnego 
ustalonej przez ten Fundusz Inwestycyjny, zgodnie z jego statutem, chyba że zostało to inaczej określone w charakterystyce danego Ubezpieczeniowego 
Funduszu Kapitałowego. 

Cena jednostki może być ustalana w walucie innej niż złoty polski. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady przeliczania środków pomiędzy walutami. 

4. Cena Jednostki Funduszu może być ustalana w walucie obcej, jeśli przedmiotem lokat Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego są aktywa będące 
przedmiotem notowań w obrocie dokonywanym na zagranicznych rynkach. Cena Jednostki Funduszu jest przez Ubezpieczyciela przeliczana  
w następujący sposób: 
1) przy odpisywaniu Jednostek Funduszy z Rachunku Jednostek Funduszy i przy ustalaniu wartości środków zapisanych na Rachunku Jednostek 

Funduszy - z waluty obcej na PLN przy zastosowaniu średniego kursu waluty wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w Dniu Wyceny 
pomniejszonego o 0,2%, 

2) przy zapisywaniu Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy - z PLN na walutę obcą przy zastosowaniu średniego kursu waluty 
wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w Dniu Wyceny powiększonego o 0,2%. 

§ 9 
Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia OWU.  
2. Niniejszy Regulamin (tekst pierwotny przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 78/2021 z późniejszymi zmianami) został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Vienna Life 

TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Nr 31/2022 i wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku. 
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