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ANEKS NR 2 

 

DO REGULAMINU UBEZPIECZENIOWEGO 

FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  

 (dalej „Regulamin”) 
 

 
§ 1 
W Strategiach Funduszy stanowiących załączniki do 
Regulaminu dokonuje się następujących zmian: 

 
1) w Strategii Funduszu Gerling Fundusz Bezpieczny  

§ 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Gerling Polska Życie pobiera opłatę za zarządzanie 
Funduszem w wysokości 1,8% wartości aktywów 
Funduszu rocznie. Opłata za zarządzanie naliczana jest  
w każdym dniu wyceny i za każdy dzień roku 
kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że rok 
kalendarzowy ma 365 dni, od wartości aktywów netto 
Funduszu z poprzedniego dnia wyceny, zgodnie 
z poniższym algorytmem: 
Dzienna wartość opłaty za zarządzanie = stawka opłaty 
za zarządzanie w ujęciu rocznym x 1/365 x wartość 
aktywów Funduszu netto z poprzedniego dnia wyceny.” 

2) w Strategii Funduszu Gerling Fundusz Stabilnego 
Wzrostu § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Gerling Polska Życie pobiera opłatę za zarządzanie 
Funduszem w wysokości 2,1% wartości aktywów 
Funduszu rocznie. Opłata za zarządzanie naliczana jest w 
każdym dniu wyceny i za każdy dzień roku 
kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że rok 
kalendarzowy ma 365 dni, od wartości aktywów netto 
Funduszu z poprzedniego dnia wyceny, zgodnie  
z poniższym algorytmem: 
Dzienna wartość opłaty za zarządzanie = stawka opłaty 
za zarządzanie w ujęciu rocznym x 1/365 x wartość 
aktywów Funduszu netto z poprzedniego dnia wyceny.” 

3) w Strategii Funduszu Gerling Fundusz Wzrostu  
i Dochodu § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Gerling Polska Życie pobiera opłatę za zarządzanie 
Funduszem w wysokości 2,4% wartości aktywów 
Funduszu rocznie. Opłata za zarządzanie naliczana jest  
w każdym dniu wyceny i za każdy dzień roku 
kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że rok 
kalendarzowy ma 365 dni, od wartości aktywów netto 
Funduszu z poprzedniego dnia wyceny, zgodnie  
z poniższym algorytmem: 
Dzienna wartość opłaty za zarządzanie = stawka opłaty 
za zarządzanie w ujęciu rocznym x 1/365 x wartość 
aktywów Funduszu netto z poprzedniego dnia wyceny.” 

4) w Strategii Funduszu Gerling Portfel Modelowy 
Stabilnego Wzrostu § 4 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Gerling Polska Życie pobiera opłatę za zarządzanie 
Funduszem w wysokości 2,8% wartości aktywów 
Funduszu rocznie. Opłata za zarządzanie naliczana jest  
w każdym dniu wyceny i za każdy dzień roku 
kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że rok 
kalendarzowy ma 365 dni, od wartości aktywów netto 
Funduszu z poprzedniego dnia wyceny, zgodnie  
z poniższym algorytmem: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienna wartość opłaty za zarządzanie = stawka opłaty 
za zarządzanie w ujęciu rocznym x 1/365 x wartość 
aktywów Funduszu netto z poprzedniego dnia wyceny.” 

5) w Strategii Funduszu Gerling Portfel Modelowy 
Zrównoważony § 4 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Gerling Polska Życie pobiera opłatę za zarządzanie 
Funduszem w wysokości 2,8% wartości aktywów 
Funduszu rocznie. Opłata za zarządzanie naliczana jest w 
każdym dniu wyceny i za każdy dzień roku 
kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że rok 
kalendarzowy ma 365 dni, od wartości aktywów netto 
Funduszu z poprzedniego dnia wyceny, zgodnie 
z poniższym algorytmem: 
Dzienna wartość opłaty za zarządzanie = stawka opłaty 
za zarządzanie w ujęciu rocznym x 1/365 x wartość 
aktywów Funduszu netto z poprzedniego dnia wyceny.” 

6) w Strategii Funduszu Gerling Portfel Modelowy 
Aktywnej Alokacji § 4 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Gerling Polska Życie pobiera opłatę za zarządzanie 
Funduszem w wysokości 2,8% wartości aktywów 
Funduszu rocznie. Opłata za zarządzanie naliczana jest  
w każdym dniu wyceny i za każdy dzień roku 
kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że rok 
kalendarzowy ma 365 dni, od wartości aktywów netto 
Funduszu z poprzedniego dnia wyceny, zgodnie  
z poniższym algorytmem: 
Dzienna wartość opłaty za zarządzanie = stawka opłaty 
za zarządzanie w ujęciu rocznym x 1/365 x wartość 
aktywów Funduszu netto z poprzedniego dnia wyceny.” 

7) w Strategiach Funduszy: 
a) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Dłużnych Papierów Wartościowych, 
b) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Zrównoważony, 
c) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Akcji, 
d) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Zabezpieczenia Emerytalnego, 
e) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Płynna Lokata Plus, 
f) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 

50 Małych i Średnich Spółek Plus 

po § 6 dodaje się nowy § 7 o brzmieniu: 
„Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, opis 
ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz oraz 
wysokość pobieranych opłat znajdują się w prospekcie 
informacyjnym dostępnym na stronie internetowej DWS 
Polska TFI S.A. www.dws.pl.” 

8) w Strategiach Funduszy: 
a) BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, 
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b) BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 
Dynamicznych Spółek, 

c) BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europy 
Wschodzącej, 

d) BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, 
e) BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnego 

Zarządzania 

po § 6 dodaje się nowy § 7 o brzmieniu: 
„Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, opis 
ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz oraz 
wysokość pobieranych opłat znajdują się w prospekcie 
informacyjnym dostępnym na stronie internetowej BPH 
TFI S.A. www.bphtfi.pl.” 

9) w Strategiach Funduszy: 
a) SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty, 
b) SEB 5 Obligacji Skarbowych Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty, 
c) SEB 4 Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty, 
d) SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty, 
e) SEB 3 Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

po § 6 dodaje się nowy § 7 o brzmieniu: 
„Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, opis 
ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz oraz 
wysokość pobieranych opłat znajdują się w prospekcie 
informacyjnym dostępnym na stronie internetowej SEB 
TFI S.A. www.seb.pl.” 

10) w Strategiach Funduszy: 
a) Unikorona Akcje Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty, 
b) Unikorona Zrównoważony Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty, 
c) Unistoprocent Plus Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty, 
d) Uniglobal Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
e) Unikorona Obligacje Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty 
po § 6 dodaje się nowy § 7 o brzmieniu: 
„Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, opis 
ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz oraz 
wysokość pobieranych opłat znajdują się w prospekcie 
informacyjnym dostępnym na stronie internetowej 
Union Investment TFI S.A. www.union-investment.pl”. 

11) w Strategiach Funduszy: 
a) Skarbiec Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
b) Skarbiec Waga Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
c) Skarbiec Top Funduszy Akcji Specjalistyczny 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
po § 6 dodaje się nowy § 7 o brzmieniu: 
„Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, opis 
ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz oraz 
wysokość pobieranych opłat znajdują się w prospekcie 
informacyjnym dostępnym na stronie internetowej 
Skarbiec TFI S.A. www.skarbiec.pl”. 

12) w Strategiach Funduszy: 
a) ING Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
b) ING Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty, 
c) ING Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty 
po § 6 dodaje się nowy § 7 o brzmieniu: 
„Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, opis 
ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz oraz 
wysokość pobieranych opłat znajdują się w prospekcie 

informacyjnym dostępnym na stronie internetowej ING 
TFI S.A. www.ingtfi.pl”. 
 
§ 2 
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez 
zmian. 

 
§ 3 
Niniejszy Aneks stanowiący integralną część Regulaminu 
został uchwalony przez Zarząd HDI-Gerling Życie 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Uchwałą 
nr 22/HDI/2009 z dnia 13.01.2009 i wchodzi w życie  
z dniem 13.01.2009.  

 
 
 

Prezes Zarządu 
HDI-Gerling Życie TU SA 

 
Sławomir Waleryś 

Członek Zarządu 
HDI-Gerling Życie TU SA 

 
Teresa Grabowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


