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STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZU

Od dnia 31 grudnia 2013 r. Strategia inwestycyjna Funduszu będzie realizowana zgodnie z poniższymi założeniami:
1. Celem Funduszu jest powiększanie Wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.
2. W szczególności celem Funduszu jest ochrona 101% wartości Składek Zainwestowanych na koniec Okresu ubezpieczenia. 

Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie umowy depozytu terminowego przez Towarzystwo Ubezpieczeń z Getin Noble 
Bank Spółka Akcyjna. Cel ten realizowany jest z zastrzeżeniem ryzyk, a w szczególności ryzyka kredytowego.

3. Środki Funduszu mogą być lokowane w następujące instrumenty finansowe:
1)  depozyty terminowe;
2)  instrument pochodny wyemitowany przez Nomura Bank International plc;
3)  środki pieniężne;
4)  obligacje Skarbu Państwa będące zabezpieczeniem środków gromadzonych w ramach umowy depozytu terminowego 

zawartej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.
4. Środki pieniężne mogą stanowić aktywa Funduszu z uwagi na proces nabywania lub sprzedaży instrumentu pochodnego, 

proces obsługi zaspokojenia wierzytelności, w przypadku zmaterializowania się ryzyka kredytowego Getin Noble Bank 
Spółka Akcyjna oraz ze względu na proces dokonywania transakcji na Udziałach jednostkowych (nabywanie oraz umarzanie 
Udziałów jednostkowych), w tym przepływy środków pieniężnych związanych z tymi transakcjami. 

5. Obligacje Skarbu Państwa będące zabezpieczeniem środków gromadzonych w ramach umowy depozytu terminowego 
zawartej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna mogą stanowić aktywa Funduszu w przypadku zmaterializowania się ryzyka 
kredytowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.

6. Instrument pochodny to instrument finansowy, którego wartość bieżąca oraz profil wypłaty oparte są na zmianie wartości 
Indeksu. Wzrost wartości Indeksu powoduje wzrost bieżącej wartości instrumentu pochodnego. 

7. Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na Ostatni dzień 
Okresu ubezpieczenia uwzględniającą łączną wartość instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa Funduszu. 
Celem Funduszu na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia jest osiągniecie Wartości aktywów netto Funduszu określonej 
zgodnie z poniższym wzorem:

Łączna wartość instrumentów finansowych 
w Ostatnim dniu Okresu Ubezpieczenia

=
Składka  

Zainwestowana
x (101% + Max (0, (

Indeksfinal ) - 101%))
Indeksinitial

gdzie:
Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, 
Indeksinitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial.

Daty obserwacji t-initial i t-final wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów i nie ulegają zmianie.

8. Przez ryzyko kredytowe, które jest związane z inwestycją w Fundusz oferowany w ramach Ubezpieczenia rozumie się 
możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności:

a)  Getin Noble Bank Spóła Akcyjna do realizacji zobowiązań wynikających z umowy depozytu terminowego lub 
b) Nomura Bank International plc do realizacji zobowiązań wynikających z umowy zakupu instrumentu pochodnego, 

W takich przypadkach Wartość aktywów netto Funduszu może ulec zmniejszeniu, a Ubezpieczony może ponieść stratę 
równą części lub całości wpłaconych Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących.

9. Ryzyko kredytowe Getin Noble Bank Spółka zostanie zabezpieczone obligacjami Skarbu Państwa poprzez ustanowienie 
przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń zastawu finansowego, o którym mowa 
w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 942 ze zm.) na 
rachunku papierów wartościowych. 
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