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Euro Kompas w Open Life

Open Life TU Życie S.A. wprowadziło na rynek nowe Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie 
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Euro Kompas”, oferowane we współpracy z wybranymi 
Partnerami. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy dostępny w ramach ubezpieczenia umożliwia 
inwestycję na rynku obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw z siedzibą na terenie krajów europejskich.

Rynek obligacji korporacyjnych cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. 
Samodzielne inwestowanie w te instrumenty finansowe może być jednak trudne dla osób, które nie są na co 
dzień aktywnie związane z rynkiem papierów dłużnych oraz z procesem oceny emitentów obligacji. Barierą 
mogą być przede wszystkim brak fachowej wiedzy oraz brak dostępu do informacji niezbędnych do prawi-
dłowej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Ponadto, często samodzielne inwestycje wymagają wysokich 
kwot początkowych, które nie są w zasięgu możliwości początkującego inwestora. Trzeba również wziąć 
pod uwagę wymagany nakład czasu i potrzebę silnego zaangażowania w codzienne życie rynku finansowego, 
niezbędne do szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na świecie.

Dlatego też, jeśli powyżej wymienione sytuacje były jednym z powodów, przez który zainteresowane osoby 
wahały się z podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania, to Euro Kompas będzie dla nich optymalnym 
rozwiązaniem. 

Nowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas to 
propozycja dla osób oczekujących regularnych dochodów z inwestycji, dzięki kwartalnym wypłatom poten-
cjalnych zysków. W przypadku wypracowania odsetek, ich wypłata nastąpi systematycznie co trzy miesiące, 
przez cały czas trwania produktu. To bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, ponieważ z Euro Kompasu 
klient może uczynić dodatkowe, regularne źródło swoich dochodów. Sugerowany czas trwania ubezpieczenia 
to co najmniej na 40 miesięcy. 

Minimalna wysokość składki jednorazowej w ubezpieczeniu Euro Kompas wynosi 5 000 zł. Środki 
inwestowane są przede wszystkim w  dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa 
z  siedzibą na terenie krajów europejskich. Z myślą o bezpieczeństwie i możliwych ryzykach związanych 
z tego rodzaju inwestycją, stosowana jest przy tym znaczna dywersyfikacja emitentów. Fundusz inwestuje 
również m.in. w wierzytelności podmiotów prawnych, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe 
w walutach polskiej i obcych. Fundusz umożliwia atrakcyjne ulokowanie środków, a Open Life zapewnia 
aktywne zarządzanie portfelem przez zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem.
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