NOWE FUNDUSZE W OFERCIE VIENNA LIFE

Od 27 stycznia 2017 oferta Vienna Life zostaje wzbogacona
o następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:
BPH6 UFK VL BPH Parasol FIO BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców
(fundusz ponownie wprowadzany do oferty)
Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze
oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach
krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami
surowców nie został określony.
Klasa aktywów: Fundusze surowcowe
Zarządzający: Michał Sikorski

KBC1 VL KBC Parasol Biznes Subfundusz KBC Gamma
(nowy fundusz w ofercie)
Fundusz może inwestować do 100% wartości swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte za granicą, prawa majątkowe, waluty, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym
niż rok. Fundusz nie lokował aktywów w akcje. Udział papierów dłużnych i innych lokat o zbliżonym do dłużnych papierów
wartościowych poziomie ryzyka nie będzie mniejszy niż 80% wartości aktywów funduszu.
Klasa aktywów: Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Zarządzający: Artur Ratyński

KBC2 VL KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
(nowy fundusz w ofercie)
Od 70 do 100% aktywów funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym
główną kategorią lokat będą instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.
Klasa aktywów: Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Zarządzający: Artur Ratyński

Wszystkie wymienione fundusze denominowane są w PLN.
Charakterystyka funduszy znajduje się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dostępnym na stronie
internetowej - http://www.viennalife.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.html, w zakładce „Inwestowanie”, a także
w serwisie Vienna Life Online oraz w siedzibie i Biurach Obsługi Klienta Vienna Life.
Dostępność danego funduszu zależy od warunków zawartej Umowy.

Ilekroć w niniejszym materiale użyto oznaczania „Vienna Life” rozumie się przez to Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group. Vienna Life informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych może ulec zmianie wraz ze zmianą koniunktury rynkowej, a Vienna Life nie zapewnia ani nie daje gwarancji osiągnięcia określonych wyników
inwestycyjnych. Ubezpieczający powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedmiotowy dokument ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, kosztach,
ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU oraz innych dokumentach dotyczących lub związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi
Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed
zawarciem Umowy bądź zmianą jej treści, jak również przed modyfikacją zaangażowania lub struktury inwestycji w konkretne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
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