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Warszawa, 25 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT

Komunikat dotyczący składanych przez Ubezpieczającego Dyspozycji finansowych przeniesienia środków, czę-
ściowej wypłaty Wartości wykupu lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu z Ubezpieczenia indywidualnego na życie 
i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Capital Plus” (Kod OWU: UB_OLIJ190) z ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego: UFK Open Life Trigon Globalni Liderzy Wzrostu (kod Funduszu: FOLGL001).

5 listopada 2019 r. został opublikowany komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący decyzji administracyjnej wy-
danej w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Lartiq Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej „Towarzystwo”) w postaci 
cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwesty-
cyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (dalej „Ustawa”), wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz 
prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzy-
stwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza, z zastrzeże-
niem art. 68a. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje 
certyfikatów inwestycyjnych.

Jednocześnie zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu lokowania środków Funduszy (dalej „Regulamin”) będącego załącznikiem do 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Capital 
Plus”, Kod OWU: UB_OLIJ190 (dalej „OWU”), Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do zawieszenia w części 
lub w całości realizacji umorzenia Udziałów jednostkowych i wypłaty Wartości wykupu lub wypłaty Wartości rachun-
ku udziałów na podstawie dyspozycji lub oświadczeń osób uprawnionych w zakresie odstąpienia lub wystąpienia 
z Umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 OWU, lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia lub realizacji 
Dyspozycji finansowej przeniesienia środków, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń, 
w tym w szczególności w wyniku okoliczności opisanych w ust. 2 pkt 7 Strategii inwestycyjnej Funduszu UFK Open Life Trigon 
Globalni Liderzy Wzrostu (kod Funduszu: FOLGL001), stanowiącej załącznik do Regulaminu, nie ma możliwości dokonania wy-
kupu części lub całości certyfikatów inwestycyjnych, w które Fundusz lokuje swoje aktywa. W takim przypadku Towarzystwo 
Ubezpieczeń ma prawo zrealizować dyspozycje tylko w tej części, która pozwala na umorzenie Udziałów jednostko-
wych w terminach i na warunkach określonych w OWU. Pozostała część dyspozycji realizowana będzie niezwłocznie 
po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wykup certyfikatów inwestycyjnych, w które Fundusz lokuje swoje aktywa 
i według Wartości udziału jednostkowego ustalonej w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu stanowiącą równowartość 
kwoty wypłaconej Towarzystwu Ubezpieczeń w związku z realizacją wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w które Fundusz 
lokował swoje aktywa.

Z uwagi na powyższe, w przypadku złożenia Dyspozycji finansowej: przeniesienia środków, czę-
ściowej wypłaty Wartości wykupu lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu z Ubezpieczenia indywidu-
alnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Capital Plus” (Kod OWU: 
UB_OLIJ190), Towarzystwo Ubezpieczeń niezwłocznie poinformuje Ubezpieczającego o sposobie jej 
realizacji pisemnie lub, jeżeli Ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w tym rów-
nież za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku pytań dotyczących niniejszego komunikatu lub posiadanej Umowy ubezpieczenia indywidualne-
go na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Capital Plus” (Kod OWU: UB_OLIJ190) prosi-
my o skontaktowanie się z Towarzystwem Ubezpieczeń poprzez Infolinię pod nr tel. 801-222-333 lub +48 22 101 41 60  
bądź na adres email: info@openlife.pl.


