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Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie  
ERgo Hestia SA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1
1. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, (zwany 
dalej: „Regulamin”) określa cel, zasady funkcjonowania oraz zasady 
lokowania środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
(dalej: „Fundusze”) oferowanych przez Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. w ramach Umowy 
Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy 
Hestia Twoje Perspektywy (dalej: „umowa ubezpieczenia”).
2. Regulamin jest integralną częścią Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy 
Hestia Twoje Perspektywy (kod: ALI/UFK/OWU-01/1506) (zwanych 
dalej „OWU”).
3. Terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU, 
a ponadto poniższe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Aktywa Netto Funduszu – Aktywa Funduszu, pomniejszone 
o zobowiązania tego Funduszu,
2) Aktywa Funduszu – zasoby majątkowe Funduszu pochodzące 
z wpłat całości lub części składek ubezpieczeniowych lub innych 
środków określonych w OWU, przeznaczonych na zakup jednostek 
uczestnictwa oraz przychody pochodzące z lokat tego Funduszu; 
szczegółową charakterystykę aktywów danego Funduszu zawierają 
Charakterystyki Funduszy,
3) alokacja środków – podział całości lub części składki 
ubezpieczeniowej lub wpłaty dodatkowej, przeznaczanych na zakup 
jednostek uczestnictwa, pomiędzy Fundusze,
4) cena sprzedaży jednostki uczestnictwa – cena, po której 
Ubezpieczyciel umarza jednostki uczestnictwa z Indywidualnego 
Rachunku Jednostek Uczestnictwa, wyliczana zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5,
5) cena zakupu jednostki uczestnictwa – cena, po której Ubezpieczyciel 
przekazuje jednostki uczestnictwa na Indywidualny Rachunek 
Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w § 4,
6) Dzień Wyceny – określony w Charakterystyce danego Funduszu 
dzień, w którym ustalana jest wartość jednostki uczestnictwa 
Funduszu. Postanowienia Regulaminu są wspólne dla wszystkich 
Funduszy oferowanych przez Ubezpieczyciela w ramach umowy 
ubezpieczenia i opisanych w Charakterystykach Funduszy.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania, cele, stopień i profil ryzyka 
inwestycyjnego oraz charakterystykę aktywów, kryteria doboru 
aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów i inne ograniczenia 
inwestycyjne Funduszy oferowanych przez Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A., w ramach umowy 
ubezpieczenia, określają Charakterystyki Funduszy.
5. Alokacja środków pomiędzy Fundusze ustalana jest przez 
Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub 

późniejszych jego zmianach dokonanych przez Ubezpieczającego 
i ma wpływ na wartość Indywidualnego Rachunku Jednostek 
Uczestnictwa, która może ulegać zmianom w zależności od wartości 
rynkowej instrumentów finansowych, znajdujących się w portfelach 
poszczególnych Funduszy.
6. Lista oferowanych Funduszy oraz Charakterystyki Funduszy 
znajdują się na stronie internetowej Ubezpieczyciela www.ergohestia.pl
7. Do zarządzania Funduszami  Ubezpieczyciel,  zgodnie z ustawą 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. 
z 2013r., poz. 950 ze zm.), zatrudnia doradcę inwestycyjnego lub 
zawiera umowę z podmiotem uprawnionym, na podstawie 
odrębnych przepisów, do zarządzania aktywami na zlecenie.

II. WArTOść UbEzPIECzENIOWEGO FUNDUSzU KAPITAłOWEGO

§ 2
1. Wycena wartości Aktywów Netto Funduszu dokonywana jest 
w każdym Dniu Wyceny, na podstawie cen aktywów dostępnych 
w zewnętrznych systemach informacji finansowej na godzinę 8.00 
tego dnia lub otrzymywanych od podmiotu określonego 
w Charakterystyce danego Funduszu. W przypadku aktywów, 
których ceny są ustalane na innej podstawie niż wskazana w zdaniu 
poprzedzającym, ich wycena odbywa się na podstawie powszechnie 
przyjętych modeli wyceny.
2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel nie otrzyma od podmiotu 
określonego w Charakterystyce danego Funduszu, ceny o której 
mowa w ust. 1 powyżej, wycena wartości Aktywów Funduszu nie 
jest realizowana.
3. Wycena wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny 
dokonywana jest w oparciu o stan Aktywów Netto Funduszu z dnia 
poprzedzającego Dzień Wyceny.
4. W przypadku, gdy Charakterystyka Funduszu określa zasady 
wyceny aktywów w sposób odmienny niż wskazany w ust 1-3 
powyżej, zastosowanie będą miały postanowienia Charakterystyki 
Funduszu.

III. JEDNOSTKI UCzESTNICTWA

§ 3
1. Fundusz podzielony jest na jednostki uczestnictwa, o jednakowej wartości.
2. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej, to wartość 
jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny wynika z podzielenia 
wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny przez liczbę 
wszystkich wyemitowanych jednostek uczestnictwa Funduszu, 
zaewidencjonowanych na Indywidualnych Rachunkach Jednostek 
Uczestnictwa, na dzień poprzedzający Dzień Wyceny.
3. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej, to wartość 
jednostki uczestnictwa ustalona w Dniu Wyceny, obowiązuje 
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następnego dnia, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Wyceny, wartość 
jednostki uczestnictwa obowiązuje do najbliższego Dnia 
Wyceny włącznie.
4. Wartość jednostki uczestnictwa ustalona w sposób określony 
w ust. 2 i 3 powyżej jest równa cenie sprzedaży jednostki 
uczestnictwa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
5. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej, to liczba 
jednostek uczestnictwa znajdujących się na Indywidualnym 
Rachunku Jednostek Uczestnictwa określana jest z dokładnością 
do 6 miejsc po przecinku.
6. Cena sprzedaży jednostki uczestnictwa Funduszu publikowana 
jest na stronie internetowej www.ergohestia.pl oraz przynajmniej 
raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

IV. NAbyCIE JEDNOSTEK UCzESTNICTWA 

§ 4
1. Jednostki uczestnictwa nabywane są w przypadku:
1) uznania przez Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej lub 
wpłaty dodatkowej za opłaconą zgodnie z OWU, bądź
2) dokonania konwersji jednostek uczestnictwa.
2. Jednostki uczestnictwa nabywane są na rachunek i na ryzyko 
Ubezpieczającego.
3.  Nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy następuje najpóźniej 
w drugim Dniu Wyceny, przypadającym po spełnieniu jednego 
z warunków określonych w ust. 1 powyżej.
4. Jednostki uczestnictwa nabywane są po cenie zakupu jednostki 
uczestnictwa obowiązującej w dniu wskazanym w ust. 3.
5. Cena zakupu jednostki uczestnictwa ustalana jest w Dniu Wyceny 
wg poniższego wzoru i obowiązuje w terminie wskazanym w § 3 
ust. 3:

P = WAN / J
  
gdzie:
P – cena zakupu jednostki uczestnictwa,
WAN / J – wartość Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny 
podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa 
znajdujących się na Indywidualnych Rachunkach Jednostek 
Uczestnictwa w dniu poprzedzającym Dzień Wyceny,
  
6. Charakterystyka Funduszu może określać w inny sposób cenę 
zakupu jednostki uczestnictwa.
7. Charakterystyka Funduszu może przewidywać minimalną wartość 
oraz termin złożenia dyspozycji zakupu jednostek uczestnictwa. 
8. Dyspozycja zakupu jednostek uczestnictwa Funduszu może być 
złożona w wartości całkowitej jednostek uczestnictwa większej 
od zera.
9. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej, nabycie 
jednostek uczestnictwa dokonywane jest zgodnie z ust. 3-5 oraz 
ust.8 powyżej.

V. UmOrzENIE JEDNOSTEK UCzESTNICTWA 

§ 5
1. Umorzenie jednostek uczestnictwa Indywidualnego Rachunku 
Jednostek Uczestnictwa możliwe jest pod warunkiem zaistnienia 
okoliczności przewidzianych dla tego umorzenia w OWU, 
obowiązujących w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej umorzenie 
jednostek uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny przypadającym 
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych, w których odbywają się sesje 
na Giełdzie Papierów Wartościowych, po stwierdzeniu poprawności 
wniosku złożonego przez Ubezpieczającego o wypłatę wartości 
wykupu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy umorzenie nie może być 
zrealizowane z powodu wystąpienia zdarzeń objętych ryzykami 
określonymi w § 13 ust. 1.
3. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej, to jednostki 
uczestnictwa umarzane są po cenie sprzedaży jednostki 
uczestnictwa obowiązującej w dniu wskazanym w ust. 2 powyżej.
4. Wartość umarzanych jednostek uczestnictwa równa jest 
iloczynowi liczby jednostek uczestnictwa oraz ceny sprzedaży 
jednostki uczestnictwa. 

VI. SPOSÓb USTALANIA I zmIANA zASAD ALOKACJI śrODKÓW 

§ 6
1. Ubezpieczający ustala zasady alokacji środków poprzez wskazanie 
we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub we wniosku, o którym 
mowa w § 7 ust. 2 poniżej lub innym dokumencie składanym 
u Ubezpieczyciela, procentowego podziału środków pomiędzy 
wybrane Fundusze.
2. Dyspozycja dotycząca alokacji środków powinna być określona 
procentowo z dokładnością do pełnego %, nie mniej niż 5% 
na Fundusz.
3. W przypadku braku jednoznacznego wskazania procentowego 
podziału środków przeznaczanych na nabycie jednostek 
uczestnictwa, Ubezpieczyciel zwróci się do Ubezpieczającego 
o ponowne złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

§ 7
1. Do złożenia dyspozycji dotyczącej alokacji środków lub jej zmiany 
upoważniony jest Ubezpieczający.
2. Wniosek dotyczący zmiany alokacji środków, winien być złożony 
Ubezpieczycielowi w formie pisemnej oraz jednoznacznie wskazywać na:
1) Fundusze, których jednostki uczestnictwa mają być nabywane,
2) procentowy podział środków przeznaczanych na nabycie 
jednostek uczestnictwa pomiędzy Fundusze, których jednostki 
uczestnictwa mają być nabywane, z dokładnością do pełnego %, 
nie mniej niż 5 % na Fundusz. 
3. Zmiana zasad alokacji dla składek ubezpieczeniowych obowiązuje, 
w odniesieniu do najbliższej wymagalnej składki ubezpieczeniowej, 
najpóźniej od 10 dziesiątego dnia roboczego po dacie wpłynięcia 
poprawnego wniosku do Ubezpieczyciela. 
4. Zmiana zasad alokacji dla wpłat dodatkowych obowiązuje 
z następnym dniem roboczym, następującym po dacie wpływu 
poprawnego wniosku o zmianę tych zasad do Ubezpieczyciela.
5. W przypadku braku jednoznacznego wskazania procentowego 
zmienionego podziału środków przeznaczanych na nabycie 
jednostek uczestnictwa, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo 
wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, do czasu 
uzyskania niezbędnych wyjaśnień od osoby składającej wniosek.

VII. KONWErSJA JEDNOSTEK UCzESTNICTWA

§ 8
1. Do złożenia wniosku o konwersję jednostek uczestnictwa 
upoważniony jest Ubezpieczający. 
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać złożony 
Ubezpieczycielowi w formie pisemnej 
z zastrzeżeniem ust. 3, i jednoznacznie wskazywać na:
1) Fundusze, których jednostki uczestnictwa mają być umorzone,
2) procent lub wartość jednostek uczestnictwa Funduszu, które mają 
podlegać umorzeniu – osobno dla każdego z Funduszy, chyba 
że Charakterystyka Funduszu stanowi inaczej,
3) Fundusze, których jednostki uczestnictwa mają być nabyte,
4) procentowy podział sumy środków uzyskanych z umorzenia 
jednostek uczestnictwa, pomiędzy Fundusze, których jednostki 
uczestnictwa mają być nabyte, chyba że Charakterystyka Funduszu 
stanowi inaczej.
5) Dyspozycja o której mowa w ust. 2 pkt 2) oraz pkt 4) powinna być 
określona procentowo z dokładnością do pełnego %, nie mniej niż 
5% na Fundusz, chyba że Charakterystyka Funduszu stanowi inaczej.
3. Dokonanie konwersji jednostek uczestnictwa nie powoduje zmiany 
alokacji środków.
4. Jeżeli Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej, konwersja 
jednostek uczestnictwa określona we wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, następuje w Dniu Wyceny, przypadającym najpóźniej 
w terminie 5 dni roboczych, w których odbywają się sesje na Giełdzie 
Papierów Wartościowych po stwierdzeniu poprawności wniosku 
o konwersję złożonego przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem 
prawa Ubezpieczyciela określonego w ust. 5 poniżej do wstrzymywania 
wykonania konwersji oraz przypadków, gdy konwersja nie może być 
zrealizowana z powodu wystąpienia zdarzeń objętych ryzykami 
określonymi w § 13 ust. 1.
5. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione postanowienia ust. 2, 
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania 
konwersji, do dnia uzyskania niezbędnych wyjaśnień od osoby 
składającej wniosek.
6. Ubezpieczyciel pobiera opłatę za konwersję jednostek 
uczestnictwa, której wysokość określa Tabela opłat i limitów.

VIII. CEL UbEzPIECzENIOWEGO FUNDUSzU KAPITAłOWEGO

§ 9
1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego 
aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Szczegółowy opis celu inwestycyjnego oraz kryteria doboru 
aktywów każdego z oferowanych przez Ubezpieczyciela Funduszy, 
zostały określone w Charakterystyce Funduszy.

IX. TWOrzENIE UbEzPIECzENIOWEGO FUNDUSzU KAPITAłOWEGO 

§ 10
1. W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
zastrzega sobie prawo rozpoczęcia sprzedaży jednostek 
uczestnictwa nowych, dodatkowych Funduszy.
2. Rozpoczęcie sprzedaży jednostek uczestnictwa nowych, 
dodatkowych Funduszy określone 
w ust. 1 nie stanowi zmiany OWU i nie wymaga zmiany Regulaminu.
3. Ubezpieczyciel publikuje informację o sprzedaży, określonej 
w ust. 1, na swojej stronie internetowej www.ergohestia.pl, wraz 
z podaniem Charakterystyki Funduszu.
4. Wybór przez Ubezpieczającego nowego, dodatkowego Funduszu, 
musi zostać poprzedzony oświadczeniem Ubezpieczającego 
o zapoznaniu się i o akceptacji treści Charakterystyki nowego, 

dodatkowego Funduszu oraz zmienionej Tabeli opłat i limitów 
w zakresie nowego, dodatkowego Funduszu, doręczanych mu przed 
złożeniem tego oświadczenia. Oświadczenie Ubezpieczającego stanowi 
wniosek Ubezpieczającego o zmianę obowiązujących go OWU, na 
podstawie którego Ubezpieczyciel dokona wnioskowanych zmian.

X. LIKWIDACJA UbEzPIECzENIOWEGO FUNDUSzU KAPITAłOWEGO 

§ 11
1. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel 
zastrzega sobie prawo do:
1) likwidacji oferowanych Funduszy,
2) zmiany nazwy oferowanych Funduszy,
3) zmiany określonej w Charakterystyce Funduszu strategii Funduszu 
i/lub rodzaju Aktywów Funduszu.
2. Określone w ust. 1 zmiany nie stanowią zmiany OWU i nie 
wymagają zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Ubezpieczający 
nie akceptuje określonych w ust. 1 zmian może wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia zgodnie z §31 OWU w najbliższym terminie 
wypowiedzenia, od powiadomienia, o którym mowa w ust 3 poniżej.
3. O zdarzeniu określonym w ust. 1 Ubezpieczyciel powiadamia 
Ubezpieczającego na piśmie, w terminie 60 dni przed dokonaniem 
takiej zmiany. Informacja powyższa powinna zawierać 
postanowienia ust. 4- 6 poniżej.
4. Do dnia dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
Ubezpieczający posiadający jednostki uczestnictwa w Funduszu 
ulegającym likwidacji lub podlegającym zmianom określonym
w ust. 1 pkt 2) -4) powyżej, ma prawo do jednorazowej, bezpłatnej 
zmiany alokacji i konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego 
lub zmienianego Funduszu na inne Fundusze oferowane przez 
Ubezpieczyciela.
5. Złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o zmianę alokacji 
i konwersji zgodnie z ust. 4 powyżej, możliwe jest do dnia dokonania 
likwidacji lub zmian określonych w ust. 1 powyżej.
6. W przypadku nie dokonania przez Ubezpieczającego zmiany 
alokacji i/lub konwersji, o której mowa w ust. 4 powyżej, do dnia 
dokonania zmian lub likwidacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
Ubezpieczyciel:
1) w przypadku likwidacji Funduszu, dokonuje zmiany alokacji oraz 
konwersji jednostek uczestnictwa w aktualnie oferowany Fundusz 
o najbardziej zbliżonym lub niższym od likwidowanego 
poziomie ryzyka,
2) w przypadku zmiany nazwy Funduszu lub zmiany strategii 
Funduszu, i/lub rodzaju Aktywów Funduszu realizuje wcześniejsze 
dyspozycje Ubezpieczającego, uznając że brak dyspozycji 
wskazanych w ust. 4 powyżej oznacza, że Ubezpieczający akceptuje 
dokonaną zmianę.

XI. OPłATA zA zArząDzANIE

§ 12
1. O ile Charakterystyka Funduszu nie stanowi inaczej to:
1) opłata za zarządzanie Funduszem naliczana jest okresowo w Dniu 
Wyceny, jako procent od wartości Aktywów Netto Funduszu 
z poprzedniego Dnia Wyceny, za każdy dzień roku, w wysokości 
wskazanej w Tabeli opłat i limitów.
2) opłata za zarządzanie Funduszem pobierana jest nie rzadziej niż 
raz na pół roku z Aktywów Netto Funduszu.
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XI. ryzyKA zWIązANE z INWESTyCJą W FUNDUSz

§ 13
1. Inwestowanie w Fundusze może wiązać się między innymi ze 
spoczywającymi na Ubezpieczającym ryzykami:
a) Ryzykiem inwestycyjnym – poziom ryzyka inwestycyjnego 
Funduszu jest tożsamy z ryzykiem inwestycyjnym instrumentów, 
w które lokowane są Aktywa Funduszu.
b) Ryzykiem istotnych zmian cen jednostki uczestnictwa Funduszu 
oraz ujemnej zmiany ceny jednostki uczestnictwa Funduszu z uwagi 
na zmianę cen instrumentów, w które lokowane są Aktywa Funduszu 
spowodowaną m.in. ryzykiem stóp procentowych, ryzykiem cen 
akcji, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności, ryzykiem walutowym,
c) Ryzykiem nieosiągnięcia zysku z inwestycji, gdyż końcowy wynik 
na inwestycji w danym Funduszu, jest zależny od kształtowania się 
cen instrumentów, w które lokowane są Aktywa Funduszu oraz daty 
nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu. Należy wziąć 
pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany 
lub nie wystąpić wcale.
d) Ryzykiem osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualne zmiany 
cen instrumentów, w które lokowane są Aktywa Funduszu z uwagi 
na ich zmienny i różny udział w Aktywa Funduszu oraz pobierane opłaty,
e) Ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału wynikającym 
w szczególności ze spadków cen lub utraty całkowitej wartości 
instrumentów, w które lokowane są Aktywa Funduszu
f) Ryzykiem kredytowym Emitenta – całość zobowiązania 
płatniczego z tytułu instrumentów stanowiących Aktywa Funduszu 
ciąży na emitentach tych instrumentów (dotyczy również jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  oraz ich aktywów) – ryzyko 
nie uzyskania środków z umorzenia/konwersji jednostek 
uczestnictwa Funduszu w całości lub części. 
g) Ryzykiem kredytowym Ubezpieczyciela – zobowiązania z tytułu 
umowy ubezpieczenia ciążą na Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń 
na Życie ERGO Hestia SA, dlatego Klient powinien przed podjęciem 
decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia ocenić wiarygodność 
kredytową Ubezpieczyciela.
h) Ryzykiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie 
niższej niż wartość początkowa inwestycji.
i) Ryzykiem płynności – w zakresie instrumentów stanowiących 
Aktywa Funduszu istnieje ryzyko opóźnienia lub braku możliwości 
realizacji transakcji ich zamiany na gotówkę, co może spowodować 
czasowe zawieszenie lub opóźnienia w przyjętych do realizacji 
wnioskach uprawnionych o wypłatę świadczenia lub wnioskach 
Ubezpieczonych o wykup/konwersję jednostek uczestnictwa 
Funduszu w skład którego wchodzą dane aktywa – należy wziąć pod 
uwagę ryzyko istotnej zmiany ceny jednostki uczestnictwa Funduszu 
w okresie oczekiwania na ich wykup/konwersję.
j) Ryzykiem ograniczonej płynności związanym z terminami umorzeń 
jednostek uczestnictwa Funduszu.
k) Ryzykiem braku uzyskania ceny odkupu/umorzenia instrumentu 
lub instrumentów stanowiących Aktywa Funduszu w standardowym 
terminie, co może powodować czasowe zawieszenie lub opóźnienia 
w przyjętych do realizacji wnioskach uprawnionych o wypłatę 
świadczenia lub wnioskach Ubezpieczających o wykup/konwersję 
jednostek uczestnictwa Funduszu w skład którego wchodzą dane 
aktywa – należy wziąć pod uwagę ryzyko istotnej zmiany ceny 
jednostki uczestnictwa Funduszu w okresie oczekiwania na ich 
wykup/konwersję.

l) Ryzykiem wyboru Funduszu niezgodnie z profilem inwestycyjnym 
Ubezpieczającego
m) Ryzykiem związanym ze zmianą prawa m.in. w zakresie umowy 
ubezpieczenia lub Funduszy
n) Ryzykiem operacyjnym po stronie wszystkich podmiotów mających 
wpływ na wartość aktywów Funduszu w tym między innymi 
Emitentów instrumentów wchodzących w skład aktywów Funduszu, 
Zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz Funduszem.
2. Wystąpienie zdarzeń objętych wymienionymi w ust. 1 ryzykami może 
spowodować, że umowa ubezpieczenia nie przyniesie spodziewanego 
zysku, a wartość świadczenia może wynieść zero złotych.

XII. POSTANOWIENIA KOńCOWE

§ 14
1. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie 
przewidzianym dla odpowiednich zmian OWU, których integralną 
częścią jest niniejszy dokument.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają 
OWU, a także odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2015 roku.


