Materiał informacyjny

Program „Global Service”
PROGRAM
GLOBAL SERVICE

100% VL
Akcji Globalnych

Aktywo UFK: Certyfikaty ALTUS
Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego (FIZ) Akcji Globalnych

Korzystanie z Programu wiąże się z innymi niż wynikające z OWU zasadami i terminami zapisywania oraz odpisywania
Jednostek Funduszu. W związku z tym dokonując wpłat składek, składając dyspozycje lub dokumenty skutkujące
wypłatą świadczeń, zwróć szczególną uwagą na terminy.
Z uwagi na miesięczną wycenę UFK VL Akcji Globalnych, dzień wpłaty składki lub złożenia dyspozycji może
wpłynąć na wydłużenie terminu realizacji transakcji nawet do 2 miesięcy*.

AKTYWACJA PROGRAMU GLOBAL SERVICE
W ramach procesu aktywacji:
• zmienimy dyspozycję inwestowania składek na FIZ6 - 100%,
• zablokujemy dyspozycję Konwersji,
•	przeniesiemy wszystkie środki zgromadzone w ramach Twojej Umowy na Program, przy czym termin zapisania
środków w Programie zależy od terminu złożenia przez Ciebie wniosku o aktywację:
Pamiętaj, że dyspozycje (np. dotyczącej częściowej wypłaty środków) składane w trakcie procesu aktywacji
Programu będą mogły być przyjęte do realizacji dopiero po zakończeniu aktywacji.
Jeśli aktywujesz Program Global Service w okresie:
od 15. dnia do końca danego miesiąca kalendarzowego
(Jeżeli posiadasz fundusze SEG: od 9. dnia
do końca miesiąca)
zapiszemy środki w Programie przy zastosowaniu
zapiszemy środki w Programie przy zastosowaniu
Ceny Emisyjnej właściwej dla emisji w miesiącu
Ceny Emisyjnej właściwej dla emisji w kolejnym
złożenia wniosku*
miesiącu po miesiącu złożenia wniosku*
Do czasu zapisania środków w Programie, na Rachunku Jednostek Funduszy będą zapisane środki pieniężne,
które nie są oprocentowane i którymi nie możesz dysponować.
od 1. do 14. dnia danego miesiąca kalendarzowego
(Jeżeli posiadasz fundusze SEG: od 1. do 8. dnia miesiąca)

ZASADY ZAPISYWANIA SKŁADEK W TRAKCIE TRWANIA PROGRAMU
Pamiętaj, że wszystkie składki wpłacone w trakcie trwania Programu są inwestowane w Program,
ale termin ich alokacji zależy od tego, w jakim dniu miesiąca zapłacisz składkę.
Dzień zapłaty składki to dzień, w którym znajdzie się ona na rachunku bankowym Vienna Life.
Jeśli składka zostanie zapłacona w okresie:
od 1. do 20. dnia danego miesiąca kalendarzowego

od 21. dnia do końca danego miesiąca kalendarzowego
zapiszemy składkę przy zastosowaniu Ceny Emisyjnej
zapiszemy składkę przy zastosowaniu Ceny Emisyjnej
właściwej dla emisji w kolejnym miesiącu po miesiącu
właściwej dla emisji w miesiącu jej zapłaty*
jej zapłaty*
Do czasu alokacji składki w Program, na Rachunku Jednostek Funduszy będą zapisane środki pieniężne,
które nie są oprocentowane i którymi nie możesz dysponować.

ZASADY DOKONYWANIA WYPŁAT Z PROGRAMU
Pamiętaj, że zasady obliczania kwoty do wypłaty uzależnione są od terminu złożenia właściwego dokumentu
rozpoczynającego proces wypłaty środków albo zajścia określonego zdarzenia.
Zdarzenia lub dokumenty, które skutkują wypłatą środków:
•	doręczenie oświadczenia o odstąpieniu (w przypadku odstąpienia od Umowy)
•	doręczenie aktu zgonu albo odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego (w przypadku śmierci Ubezpieczonego)
•	dożycie Daty Dożycia (w przypadku końca Okresu Ubezpieczenia)
•	doręczenie wniosku o wypłatę Wartości Wykupu / Świadczenia Wykupu
Jeśli doręczysz ww. dokument (lub nastąpi Data Dożycia) w okresie:
od 1. do 18. dnia danego miesiąca kalendarzowego
od 19. dnia do końca danego miesiąca kalendarzowego
kwota do wypłaty obliczona zostanie według Ceny
kwota do wypłaty obliczona zostanie według Ceny
Jednostki Funduszu z Dnia Wyceny dokonanej
Jednostki Funduszu z Dnia Wyceny dokonanej
w miesiącu otrzymania dokumentu (lub Daty
w miesiącu następującym po miesiącu otrzymania
Dożycia)*
dokumentu (lub Dacie Dożycia)*
Termin wypłaty kwoty zależy od rodzaju zdarzenia:
- w przypadku śmierci Ubezpieczonego - termin określony w OWU
- w przypadku pozostałych zdarzeń - 14 Dni Roboczych od Dnia Wyceny, według którego została obliczona
kwota do wypłaty, pod warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów niezbędnych do wypłaty

ZASADY WYJŚCIA Z PROGRAMU
Pamiętaj, że wyłączenie Programu uzależnione jest od terminu złożenia Twojego zlecenia.
•	Wraz z wnioskiem o wyłączenie Programu złóż dyspozycję Konwersji czyli wskaż nam, na jakie Pozycje Inwestycyjne
mamy dokonać przeniesienia środków z Programu
•	Złożona przez Ciebie dyspozycja Konwersji będzie jednocześnie dyspozycją inwestowania przyszłych składek
Jeśli złożysz wniosek o wyłączenie Programu w okresie:
od 1. do 18. dnia danego miesiąca kalendarzowego
od 19. dnia do końca danego miesiąca kalendarzowego
odpiszemy środki z Programu według Ceny Jednostki odpiszemy środki z Programu według Ceny Jednostki
Funduszu z Dnia Wyceny dokonanej w miesiącu
Funduszu z Dnia Wyceny dokonanej w miesiącu
otrzymania wniosku*
następującym po miesiącu otrzymaniu wniosku*
Zapiszemy środki zgodnie z dyspozycją Konwersji, według Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny następującego nie później niż w 12. Dniu Roboczym od Dnia Wyceny, wg której zostały odpisane środki z Programu
* Realizacja dyspozycji w trakcie trwania Programu nastąpi zgodnie z założonymi terminami określonymi w Regulaminie Programu
Global Service, pod warunkiem zrealizowania transakcji zakupu / umorzenia Certyfikatów FIZ przez ten fundusz. Początek
realizacji dyspozycji następuje po wykonaniu transakcji rozpoczętych wcześniej – liczy się kolejność ich realizacji, co może mieć
również wpływ na termin ich wykonania.
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