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posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. 

 

KARTA INFORMACYJNA 

„Portfel Trio” 

 

W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie  
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Portfel Trio”. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy 
ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Wiążący charakter ma wyłącznie dokumentacja ubezpieczeniowa. 
 
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz 
jakie ryzyka są z nim związane. 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie jesteś pewien, czy ubezpieczenie odpowiada Twoim potrzebom, możesz 
porozmawiać z przedstawicielem Agenta lub Towarzystwa Ubezpieczeń. 
 

Forma prawna: 
Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem 
Kapitałowym 

Charakter produktu: 
Jest to produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią 
ochronną 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń: 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. 

Rola  
Alior Bank S.A.: 
 

Agent ubezpieczeniowy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, 

czyli przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, 

zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych 

który zawiera z Klientem Umowę ubezpieczenia w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń  

i otrzymuje z tego tytułu prowizję. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O UBEZPIECZENIU 

Główne cechy 

ubezpieczenia: 

 Składka Jednorazowa lokowana w maksymalnie 3 Fundusze według dyspozycji Klienta 

 Dostępne Fundusze:  
o „UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM” 
o „UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM” 
o „UFK Open Life Strategia Rentierska MM” 

 Półroczna wypłata zysków w „UFK Open Life Strategii Rentierskiej MM” 

 Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego na zakończenie Okresu ubezpieczenia jest 
uzależniona od Wartości rachunku udziałów 

 Wartość wykupu jest mniejsza niż 100% Wartości rachunku udziałów przez pierwsze  
36 Miesięcy polisowych 

 Należy być świadomym ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyka kredytowego 

Wysokość Świadczenia 

ubezpieczeniowego: 

W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia: 
Wartość rachunku udziałów. 
 
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej:  
100 PLN + Wartość rachunku udziałów.  

Półroczna wypłata 

zysków: 

Półroczna wypłata zysków (w przypadku gdy takie zyski wystąpiły) należna jest za liczbę 
dni, w których Wartość udziału Ubezpieczającego w Funduszu „UFK Open Life Strategia 
Rentierska MM” była zaewidencjonowana w tym Funduszu w danym półroczu 
kalendarzowym, za który następuje Półroczna wypłata zysków (pierwsza wypłata nastąpi 
za II półrocze 2014). 
  
Wypłata następuje w ciągu 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według 
której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z tytułu półrocznej wypłaty zysków. 
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Okres ubezpieczenia: 

Data początku ubezpieczenia: dzień zaalokowania Składki Jednorazowej pomniejszonej 
o opłatę transakcyjną.  
 
Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia: Rocznica polisy przypadająca w roku 
kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia. 

Wiek Klienta: 

Ubezpieczającym może być osoba, która w dniu podpisania i złożenia Wniosku 
o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 70. roku 
życia.  
 
Ubezpieczonym może być osoba, która w dniu podpisania i złożenia Wniosku o zawarcie 
Umowy ubezpieczenia ukończyła 13. rok życia i nie przekroczyła 70. roku życia. 

Składki i terminy 

płatności: 

 Minimalna wysokość Składki Jednorazowej: 5 000 PLN 

 

Składka Jednorazowa powinna zostać zapłacona do siódmego Dnia roboczego po 

podpisaniu i złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w kwocie określonej  

we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 

Konsekwencje  

nieopłacenia Składki: 

Nieopłacenie Składki Jednorazowej lub jeżeli zapłacona łączna kwota jest niższa niż 

zadeklarowana we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i niższa niż min. 

wymagana określona w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia – 5 000 PLN 

jest równoznaczne z rezygnacją Ubezpieczającego z zawarcia Umowy ubezpieczenia. 

W takim przypadku Ubezpieczony nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową,  

a Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca wpłaconą kwotę na poczet Składki Jednorazowej. 

Możliwość rezygnacji  

z Ubezpieczenia:  

W przypadku rezygnacji z zawarcia Umowy ubezpieczenia zgłoszonej przez 

Ubezpieczającego do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia Towarzystwo 

Ubezpieczeń zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą kwotę na poczet Składki 

Jednorazowej w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo 

Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zawarcia Umowy ubezpieczenia. 

Możliwość odstąpienia 

od umowy 

ubezpieczenia: 

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia jej zawarcia. Data zawarcia Umowy ubezpieczenia potwierdzana jest w Polisie. 

W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość rachunków udziałów 

powiększoną o opłaty zgodnie z OWU, która to wartość może być niższa niż wpłacona 

Składka Jednorazowa. 

Możliwość 

wypowiedzenie umowy 

ubezpieczenia: 

Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez 

Ubezpieczającego poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń oświadczenia  

o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości 

wykupu. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń dokona wypłaty Wartości wykupu 

zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

W przypadku wypowiedzenia umowy lub dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient 

powinien być świadomy ryzyka utraty części Składki Jednorazowej. 

WAŻNE! Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia przed 37. Miesiącem polisowym  
wiąże się z utratą części Wartości rachunku udziałów. 
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INFORMACJE O KOSZTACH I OPŁATACH 

Wartość wykupu: 

Aby ustalić Wartość wykupu należy pomnożyć: 

 

1) w przypadku Dyspozycji finansowej częściowej wypłaty Wartości wykupu  

- równowartość Udziałów jednostkowych umorzonych z Funduszu źródłowego, zgodnie  

z dyspozycją Ubezpieczającego. 

 

albo 

2) w przypadku Dyspozycji finansowej całkowitej wypłaty Wartości wykupu - Wartość 

rachunku udziałów  

przez właściwą stawkę procentową. 

 

MP 

% 
Wartości 
rachunku 
udziałów 

MP 
% Wartości 
rachunku 
udziałów 

MP 
% Wartości  
rachunku 
udziałów 

1 96,00 13 97,50 25 99,00 

2 96,13 14 97,63 26 99,08 

3 96,25 15 97,75 27 99,17 

4 96,38 16 97,88 28 99,25 

5 96,50 17 98,00 29 99,33 

6 96,63 18 98,13 30 99,42 

7 96,75 19 98,25 31 99,50 

8 96,88 20 98,38 32 99,58 

9 97,00 21 98,50 33 99,67 

10 97,13 22 98,63 34 99,75 

11 97,25 23 98,75 35 99,83 

12 97,38 24 98,88 36 99,92 

 
MP – Miesiąc polisowy zaokrąglony w górę do pełnego Miesiąca polisowego liczony od 

Daty początku ubezpieczenia do dnia otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń 

dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu.  

 

Po 36 Miesiącach polisowych Wartość wykupu jest równa wartości umorzonych Udziałów 

jednostkowych. 

 

Wartość wykupu, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z drugiego 
najbliższego Dnia wyceny, po dacie otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu. Daty wyceny są 
określone w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia (10., 20. i ostatni dzień 
każdego miesiąca kalendarzowego). 
 
Co oznacza, że w przypadku rezygnacji z produktu przed 37. Miesiącem polisowym Klient 
otrzyma tylko część rynkowej wartości aktywów, w które zostały ulokowane środki 
wpłacone na poczet Składki Jednorazowej pomniejszone o opłatę transakcyjną zgodnie 
ze strategią inwestycyjną. Tym samym kwota ta może być zarówno większa jak i mniejsza 
niż Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę transakcyjną. 
 

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni 

roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów 

jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z częściową albo całkowitą wypłatą 

Wartości wykupu. 
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Opłata transakcyjna: 

Do 30. kwietnia 2014 r.:  

2% Składki Jednorazowej. 

 

Od 2 maja 2014 r.: 

Nazwa Funduszu 
Wysokość 

opłaty 

UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM 3,00% 

UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM 2,50% 

UFK Open Life Strategia Rentierska MM 2,00% 

 

Naliczana procentowo od wartości Składki Jednorazowej zaalokowanej w danym 

Funduszu, pobierana jednorazowo do Daty początku ubezpieczenia. 

Opłata za zarządzanie: 

Pobierana miesięcznie, naliczana na podstawie dziennych wartości Udziałów 

jednostkowych zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów w podziale na Fundusze. 

Wysokość opłaty za zarządzanie zawiera koszt opłaty za ryzyko. 

 

Nazwa Funduszu 
Wysokość 

opłaty  
w skali roku 

UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM 4,00% 

UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM 3,00% 

UFK Open Life Strategia Rentierska MM 2,20% 

 

nie mniej niż 0,99% Składki Jednorazowej w skali roku. 

Opłata za ryzyko: Wliczona w opłatę za zarządzanie; wysokość opłaty to 1,024 PLN w skali roku. 

 

WAŻNE! Do Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych alokowana jest  
Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę transakcyjną. 

INFORMACJE O STRATEGII INWESTYCYJNEJ 

Celem Funduszu „UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM” jest wzrost wartości aktywów Funduszu poprzez 
inwestycje w instrumenty finansowe o dużym potencjale wzrostu, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka 
inwestycyjnego.  

Celem Funduszu „UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM” jest wzrost wartości aktywów Funduszu poprzez 
inwestycje w instrumenty finansowe o dużym potencjale wzrostu przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego ryzyka 
inwestycyjnego.  

Celem Funduszu „UFK Open Life Strategia Rentierska MM” jest wzrost wartości aktywów Funduszu poprzez 
inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych i ETF oraz depozyty bankowe. 

Pełna charakterystyka możliwości inwestycyjnych Funduszy jest zapisana w Strategiach inwestycyjnych stanowiących 
załączniki do Regulaminu Funduszy. 
 
Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w trakcie Okresu ubezpieczenia lub  
w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Jednorazowej.  
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HIPOTETYCZNE SCENARIUSZE STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI* 

 
Scenariusz I Scenariusz II Scenariusz III 

Hipotetyczna stopa zwrotu po kosztach polisowych Strata 10% rocznie Zysk 2% rocznie Zysk 8% rocznie 

Składka Jednorazowa 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 

Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę transakcyjną 9 750 PLN 9 750 PLN 9 750 PLN 

Kwota wpłacona 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 

Szacowany zysk z inwestycji przed opodatkowaniem po 

upływie 36 miesięcy z uwzględnieniem pobranej opłaty za 

zarządzanie 

- 3 263 PLN - 307 PLN 1 460 PLN 

Szacowana wartość inwestycji po upływie 36 miesięcy 

z uwzględnieniem pobranej opłaty za zarządzanie 
6 487 PLN 9 443 PLN 11 210 PLN 

Szacowana wartość inwestycji po upływie 36 miesięcy 

względem Składki Jednorazowej z uwzględnieniem pobranej 

opłaty za zarządzanie 

64,87%  
Składki  

Jednorazowej 

94,43%  
Składki  

Jednorazowej 

112,10%  
Składki  

Jednorazowej 

Szacowana wartość inwestycji po upływie 36 miesięcy 

względem Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę 

transakcyjną z uwzględnieniem pobranej opłaty za 

zarządzanie 

66,53%  
Składki  

Jednorazowej  

pomniejszonej  

o opłatę transakcyjną 

96,85%  
Składki  

Jednorazowej  

pomniejszonej  

o opłatę transakcyjną 

114,97%  
Składki  

Jednorazowej  

pomniejszonej  

o opłatę transakcyjną 

* Przy założeniu 100% alokacji Składki w „UFK Open Life Strategię Zbalansowaną MM” po okresie opłat promocyjnych. 

Celem prezentowanych hipotetycznych scenariuszy jest wyłącznie przedstawienie na przykładzie liczbowym 
zachowania się produktu, w trzech różnych, teoretycznie możliwych scenariuszach rynkowych. Hipotetyczne 
scenariusze zostały przygotowane metodą ekspercką uwzględniającą kompletnie odmienne scenariusze. Wskazane 
stopy zwrotu nie bazują na danych historycznych, a ich wybór ma na celu wskazanie ryzyka odmiennego kształtowania 
się wycen rynkowych w stosunku do oczekiwań Klienta. Wyliczenia uwzględniają roczną kapitalizację wskazanej stopy 
zwrotu. 
 

Prezentowane hipotetyczne scenariusze nie są prognozą wyników w przyszłości oraz nie dają gwarancji osiągnięcia 
takich wyników w przyszłości. Prezentowane hipotetyczne zyski z inwestycji nie uwzględniają podatków. Hipotetyczne 
scenariusze nie mogą być podstawą do podjęcia decyzji o objęciu ochroną ubezpieczeniową. 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA INWESTYCYJNEGO 

Ryzyko rynkowe: 

Ryzyko utraty części Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną, gdyż 

w Okresie ubezpieczenia Wartość udziału jednostkowego Funduszu może ulegać 

znacznym wahaniom ze względu na zmiany wartości instrumentów finansowych 

wchodzących w skład aktywów Funduszu. 

Ryzyko kredytowe: 

Ryzyko niewypłacalności emitentów instrumentów finansowych, w których lokowane są 

aktywa Funduszu, ryzyko kontrahenta od którego Towarzystwo Ubezpieczeń nabywa 

instrumenty finansowe wchodzące w skład aktywów Funduszu oraz ryzyko depozytariuszy 

lub banków z którymi Towarzystwo Ubezpieczeń zawiera odpowiednio umowy depozytu 

terminowego lub umowy rachunku bankowego. 

Ryzyko ograniczonej 
płynności: 

Związane jest z realizacją trzy razy w danym miesiącu kalendarzowym  

(10, 20 i ostatniego dnia miesiąca) dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości 

wykupu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Ryzyko podatkowe: 

Ryzyko podatkowe, przez które należy rozumieć zmianę obowiązujących przepisów prawa 

lub ich wykładni skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo 

Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających  

na kwotę należnego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy ubezpieczenia.. 
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Ryzyko walutowe: 

Ryzyko walutowe, przez które należy rozumieć możliwość nawet znacznych wahań 

wartości denominowanych w walucie innej niż PLN aktywów Funduszy wynikających ze 

zmiany kursów walutowych. 

Wskazane powyżej ryzyka inwestycyjne ponosi Klient a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości 

wpłaconej Składki Jednorazowej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Regulaminie 

Funduszu.  

 

WAŻNE! Zgodnie z przepisami prawa Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane 
pobrać i odprowadzić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych.  
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. stosuje metodę wyczerpania składki,  

co oznacza, że podatek zostanie pobrany w sytuacji gdy kwota półrocznych wypłat 
zysków, Wartości wykupu lub świadczeń ubezpieczeniowych w części odpowiadającej 
Wartości rachunku udziałów, wypłaconych z tytułu Umowy ubezpieczenia, przekroczy 

wartość wpłaconej Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną. 

 

DOKUMENTY 

Przed podpisaniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia sprawdź, czy otrzymałeś/otrzymałaś Dokumentację 

ubezpieczeniową, na którą składają się : 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kod OWU: UB_OLIJ129 

 Regulamin Funduszy wraz z jego załącznikami: Strategiami inwestycyjnymi  
UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM (Kod Funduszu: FOLDY002), UFK Open Life Strategia 
Zbalansowana MM (FOLZB001), UFK Open Life Strategia Rentierska MM (FOLRN001) 

 Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia Kod Tabeli: T/I/AB/OLIJ129/001 
 
Polisa wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzająca zawarcie Umowy ubezpieczenia będzie 
wysyłana do Klienta pocztą. 

 

Karty Informacyjnej nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani rekomendacji do 

złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Karta Informacyjna prezentowana jest wyłącznie w celach 

informacyjnych, nie jest częścią Umowy ubezpieczenia i nie powinna być podstawą podejmowania decyzji dotyczących 

zawarcia Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia składa się z następującej dokumentacji ubezpieczeniowej: 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Tabeli Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia oraz Regulaminu Funduszy 

wraz z jego załącznikami. Jakakolwiek decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna być podejmowana przez 

Klienta po wcześniejszym zapoznaniu się informacjami zawartymi w ww. dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Klient powinien rozważyć ryzyka związane ze złożeniem Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, potencjalne 

korzyści oraz straty, charakterystykę ubezpieczenia, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest 

w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne.  

Prezentowane wyniki inwestycji (wyniki historyczne oraz symulowane) nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych 

wyników w przyszłości.  

Karta Informacyjna została opracowana przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zgodnie  

z dokumentacją ubezpieczeniową uchwaloną przez Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna 

15 kwietnia 2014 roku. 
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Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, 

posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. 

WAŻNE! W przypadku braku zrozumienia cech produktu lub chęci rezygnacji 
przypominamy o możliwości bezkosztowej rezygnacji, której dyspozycję w formie 

pisemnej należy złożyć najpóźniej do dnia poprzedzającego Datę początku 
ubezpieczenia oraz prawie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia  

w terminie 30 dni po dniu jej zawarcia.  
Po tym terminie rezygnacja będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami. 

Nie musisz podejmować decyzji dzisiaj. Możesz przeanalizować dokumenty w domu i podjąć decyzję  
o zawarciu Umowy ubezpieczenia w innym terminie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………                                                 ………………………………………………            
                  Czytelny podpis Klienta                                                                                    Data, podpis i pieczątka  

                                                                                                                    pracownika Agenta ubezpieczeniowego 

 

Istnieje możliwość zapoznania się z Kartą Informacyjną wydrukowaną większą czcionką,  
zapytaj pracownika Agenta ubezpieczeniowego. 

 


