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Warszawa, 15 maja 2015 r.

Noble Investment Portfolio – nowe ubezpieczenie z Open Life

W marcu Open Life TU Życie S.A. wprowadziło na rynek nowe Ubezpieczenia indywidualne na życie i dożycie 
z  Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Investment Portfolio”, oferowane we współpracy 
z wybranymi Partnerami. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dostępne w ramach ubezpieczenia umożliwiają 
inwestycję na rynku funduszy inwestycyjnych kilkunastu renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. 

Ubezpieczenie to zostało docenione na rynku m.in. przez Gazetę Finansową, która w kwietniowym rankingu 
„Najlepsze produkty inwestycyjne 2015” (24.04.2015 r.) wyróżniła „Noble Investment Portfolio” wśród dostępnych 
w ofercie na ten rok rozwiązań dla klientów indywidualnych.

Nowe Ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Investment Portfolio” 
umożliwia inwestycję w fundusze o zróżnicowanej palecie aktywów. Oferta funduszy jest szeroko zdywersyfikowana. 
Przy doborze oferty brano pod uwagę lokowanie aktywów pod względem geograficznym oraz branżowym. Dołożono 
wszelkich starań, aby Klient miał swobodę doboru funduszy również o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. 

Ubezpieczający może dowolnie kształtować swój portfel w ramach Ubezpieczenia „Noble Investment Portfolio”. Produkt 
ten bowiem daje możliwość wyboru, w momencie składania Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, do 10 Ubez-
pieczeniowych Funduszy Kapitałowych, spośród kilkudziesięciu dostępnych w strategii inwestycyjnej. W późniejszym 
okresie Klient ma pełną swobodę przenoszenia środków pomiędzy proponowanymi Ubezpieczeniowymi Funduszami 
Kapitałowymi bez ponoszenia żadnych kosztów oraz bez limitów i ograniczeń ilościowych czy okresowych.

Nasze ubezpieczenia powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Tym razem Open Life zastosowało nowe podejście  
do oferowanych ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Dajemy Klientowi dużą swobodę w zarządzaniu portfelem  
światowej klasy Funduszy przy jednoczesnym zapewnieniu wypłaty 100% wartości rachunku udziałów w przypadku wycofania  
się z inwestycji – komentuje Izabela Śliwowska, wiceprezes zarządu Open Life. – Dzisiejszy rynek ubezpieczeń inwestycyjnych 
właśnie takich rozwiązań oczekuje – podkreśla.

W przypadku chęci wcześniejszego wycofania środków możliwe jest złożenie dyspozycji finansowej wypłaty częściowej 
bądź całkowitej wartości wykupu. Całkowicie wycofując się z inwestycji Klient otrzyma 100% wartości rachunku udzia-
łów. W przypadku chęci częściowego wycofania środków ze zgromadzonego kapitału Klient otrzyma częściową wartość 
wykupu, która stanowić będzie równowartość udziałów jednostkowych umarzanych z Funduszu źródłowego. 
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