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ROZDZIA£ I 
 ZASADY FUNKCJONOWANIA  

UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITA£OWEGO

 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITA£OWY

§ 2

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita³owy (w dalszej czêœci Regulaminu 
zwany Funduszem) jest wydzielonym przez ASPECTA ¯YCIE TU S.A.  
(w dalszej czêœci Regulaminu zwanym Towarzystwem) funduszem akty- 
wów, stanowi¹cym rezerwê tworzon¹ ze sk³adek ubezpieczeniowych,  
inwestowanym na zasadach okreœlonych w niniejszym Regulaminie.

 
AKTYWA NETTO FUNDUSZU – WYCENA

§ 3

1.   Aktywa netto Funduszu na dzieñ wyceny równe s¹ wartoœci wszy-
stkich aktywów znajduj¹cych siê w portfelu lokat, pomniejszonych  
o zobowi¹zania Funduszu.

2.    Wycena wartoœci aktywów netto Funduszu przeprowadzana jest nie 
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.

3.    Wartoœæ aktywów okreœlona w ust. 1 obliczana jest przez Towarzystwo 
w dniu wyceny.

4.  Dniem wyceny mo¿e byæ ka¿dy roboczy dzieñ miesi¹ca kalenda-
rzowego, dla którego mo¿liwa jest wycena instrumentów finan- 
sowych wyszczególnionych w § 4.

5.    W przypadku gdy nie jest mo¿liwa wycena, o której mowa w ust. 4, 
obowi¹zuje wartoœæ aktywów netto Funduszu z dotychczasowego, 
ostatniego dnia wyceny.

6.    W celu ustalenia wartoœci aktywów netto, o których mowa w ust. 1, 
Towarzystwo przyjmuje metodê wyceny wed³ug wartoœci godziwej,  
o której mowa we w³aœciwych przepisach prawa, a o ile nie bêdzie  
to mo¿liwe, metodê zapewniaj¹c¹ najbardziej wiarygodn¹ i rzeteln¹  
wycenê wartoœci poszczególnych sk³adników portfela aktywów 
wyszczególnionych w § 4.

 
AKTYWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITA£OWEGO 

  – PORTFEL AKTYWÓW
§ 4

1.  W sk³ad portfela aktywów Funduszu wchodziæ mog¹ nastêpuj¹ce 
instrumenty finansowe:

 1)  jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

 2)  œrodki pieniê¿ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym 
oraz depozyty bankowe. 

2.   O ile jest to uzasadnione sytuacj¹ na rynkach finansowych oraz jest  
to zgodne z interesem ubezpieczaj¹cych, w sk³ad aktywów Funduszu 
wchodziæ mog¹ równie¿ inne aktywa wskazane w art. 154 ustawy  
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (w dalszej 
czêœci Regulaminu zwanej Ustaw¹).

 
JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

§ 5

1.  Jednostka uczestnictwa (w dalszej czêœci Regulaminu zwana Jednostk¹) 
jest to wydzielona czêœæ Funduszu, daj¹ca równe prawo do udzia³u w 
jego aktywach netto.

2.  Jednostki tworzone s¹ w momencie przekazania i alokowania sk³adek 
ubezpieczeniowych oraz wp³at dodatkowych do aktywów Funduszu.

3.  Fundusz podzielony jest na Jednostki o jednakowej wartoœci. 

4.  Wartoœæ Jednostki w dniu wyceny równa jest ilorazowi wartoœci akty-
wów netto Funduszu oraz liczby wszystkich istniej¹cych Jednostek 
Funduszu. 

5.  Wartoœæ, o której mowa w ust. 4, stanowi cenê umorzenia Jednostki.

6.  Cena umorzenia Jednostki kalkulowana jest z dok³adnoœci¹ do  
 dwóch miejsc po przecinku (z uwzglêdnieniem algebraicznej koniecz-
noœci zaokr¹gleñ). 

7.  Jednostki ewidencjonowane s¹ na Indywidualnym Koncie Jednostek 
Uczestnictwa (w dalszej czêœci Regulaminu zwanym Indywidualnym 
Kontem).

8.  Jednostki nie mog¹ byæ zbywane na rzecz osób trzecich oraz nie 
mog¹ byæ przedmiotem dziedziczenia.

9.  Jednostki nie podlegaj¹ oprocentowaniu.

 
NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

§ 6
1.  Zakup Jednostek nastêpuje po cenie nabycia i polega na przekazaniu 

Jednostek na Indywidualne Konto.

2.  Cena nabycia kalkulowana jest jako iloczyn ceny umorzenia  
Jednostki, okreœlonej w § 5 ust. 4, oraz formu³y: jeden powiêkszony  
o wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek 

"
x". 

3.  Wspó³czynnik 
"
x", o którym mowa w ust. 2, wskazany jest w § 11  

ust. 10 niniejszego Regulaminu.

4.  Cena nabycia Jednostki kalkulowana jest z dok³adnoœci¹ do dwóch 
miejsc po przecinku (z uwzglêdnieniem algebraicznej koniecznoœci 
zaokr¹gleñ).

 
PRZEKAZANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA  

NA INDYWIDUALNE KONTO
§ 7

1.  Liczba Jednostek przekazanych na Indywidualne Konto kalkulowana 
jest jako iloraz wartoœci alokowanej sk³adki ubezpieczeniowej lub  
alokowanej wp³aty dodatkowej wp³aconej przez ubezpieczaj¹cego 
oraz obowi¹zuj¹cej w danym dniu ceny nabycia, okreœlonej w § 6 
ust. 2.

2.  Jednostki przekazywane s¹ na Indywidualne Konto w terminach  
wskazanych w OWU, z dok³adnoœci¹ do siedmiu miejsc po przecinku 
(z uwzglêdnieniem algebraicznej koniecznoœci zaokr¹gleñ). 

 
UMORZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

§ 8
1.  Umorzenie Jednostek nastêpuje w sytuacjach przewidzianych  

w OWU oraz umowie ubezpieczenia.

2.  Umorzenie Jednostek skutkuje likwidacj¹ okreœlonej liczby Jednostek 
oraz jednoczesnym obni¿eniem wartoœci aktywów Funduszu. 

3.  Jednostki umarzane s¹ wed³ug ceny umorzenia, zgodnej z posta-
nowieniami § 5 ust. 5.

 
OP£ATY I KOSZTY FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY 

§ 9
1.  Op³aty zwi¹zane z funkcjonowaniem Funduszu oferowanego 

przez Towarzystwo wyszczególnione s¹ w § 11 niniejszego 
Regulaminu. 

2.  Towarzystwo zastrzega sobie prawo do pomniejszania aktywów 
Funduszu o wszystkie koszty wynikaj¹ce z procesu inwestowania,  
a w szczególnoœci o op³aty i prowizje od zawartych transakcji, 
koszty prowadzenia rachunków i realizowanych przelewów,  
dokonywanych wycen, obowi¹zków informacyjnych wyszcze- 
gólnionych w § 10 oraz koszty wynikaj¹ce z przechowywania  
aktywów Funduszu.

3.  Towarzystwo zastrzega sobie prawo pomniejszania wartoœci  
Funduszu z tytu³u podatków obci¹¿aj¹cych przychody zrealizowane 
na jego aktywach.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1.  Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego, zwany dalej Regulaminem, okreœla cel, zasady i warunki funkcjonowania Ubezpieczeniowego 
Funduszu Kapita³owego oferowanego przez ASPECTA ̄ YCIE TU S.A. w ramach Ubezpieczenia na ̄ ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym 
„AIB GOLDEN SEVEN”

2.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) w zakresie produk-
tów, o których mowa w ust. 1, oraz umów ubezpieczenia dodatkowego zawartych na podstawie powy¿szych OWU.



OBOWI¥ZKI INFORMACYJNE

§ 10
1.  Towarzystwo og³asza w dzienniku o zasiêgu ogólnopolskim wartoœæ 

Jednostek Funduszu, zgodnie ze stosownymi zapisami Ustawy. 
2.  Towarzystwo sporz¹dza i publikuje roczne i pó³roczne sprawozdania 

Funduszu, zgodnie ze stosownymi zapisami Ustawy i Rozporz¹dzenia 
Ministra Finansów w sprawie rocznych i pó³rocznych sprawozdañ 
ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego.

 
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITA£OWY  

"GOLDEN SEVEN"

§ 11

CEL FUNDUSZU
1.  Celem Funduszu jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu 

wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie 
œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at 
dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka 
inwestycyjnego.

 
DYWERSYFIKACJA PORTFELA - LIMITY INWESTYCYJNE

2.  Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ 
nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych  
wyszczególnionych w § 4 niniejszego Regulaminu:

 1)  jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:
  -  Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN – LU0114760746),
  -  Templeton Global Bond Fund A (ISIN – LU0029871042),
  -  DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN – DE0008476524),
  -  Fidelity European Growth Fund A (ISIN – LU0048578792),
  -  Pioneer Fund A (ISIN – US7236821002),
  -  Threadneedle European Growth (ISIN – GB0002771052),
  -  Garmore Continental Europe Fund (ISIN – LU0201071890),
  - do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu,
 2)  œrodki pieniê¿ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym 

oraz depozyty bankowe - do 10% wartoœci aktywów netto 
Funduszu.

3.  Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych,  
o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie  
celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w instru-
menty rynku pieniê¿nego oraz d³u¿ne papiery wartoœciowe charak- 
teryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

4.  Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 oraz  
ust. 3, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu, na dzieñ wyceny 
mo¿e ulegaæ zmianie.

5.  W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2, Towarzystwo 
podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów 
Funduszu do okreœlonych wy¿ej wymagañ w terminie nie d³u¿szym  
ni¿ 6 miesiêcy. 

6.  Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 4, 
mog¹ byæ uzale¿nione od nastêpuj¹cych parmetrów:

 1)  sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodo-
wych,

 2)  rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynko-
wych stóp procentowych,

 3)  mo¿liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych,
 4)  p³ynnoœci instrumentów finansowych,
 5)  innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci  

aktywów netto Funduszu.

7.  Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji  
i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych.

8.  Towarzystwo do³o¿y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym 
mowa w ust. 1.

9. Towarzystwo po analizie sytuacji na rynkach finansowych, maj¹c 
 na wzglêdzie uzasadnione interesy ubezpieczaj¹cego oraz  
 obowi¹zuj¹ce przepisy prawa upowa¿nione bêdzie do dokonania  
 zmian funduszy inwestycyjnych wymienionych w § 11 ust. 2 pkt. 1)  
 Regulaminu, co nie wymaga zmian postanowieñ niniejszego  
 Regulaminu.

OP£ATY I KOSZTY
10.  Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w § 6 ust. 3 

niniejszego Regulaminu, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 3%.
11.  Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni¿ 1,2% 

wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku.

 

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 12

1.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane s¹ w trybie 
przewidzianym dla zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, do 
których za³¹cznikiem jest niniejszy Regulamin. 

2.  Wszelkie kwestie prawne nie ujête w niniejszym Regulaminie bêd¹ 
rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

3.  W przypadku sprzecznoœci poszczególnych postanowieñ niniejszego 
Regulaminu z treœci¹ postanowieñ OWU stosowaæ siê bêdzie w³aœci- 
we postanowienia OWU. 

4.  Niniejszy Regulamin, w brzmieniu zatwierdzonym uchwa³¹  
Nr 202/2005 Zarz¹du ASPECTA ¯YCIE Towarzystwo Ubezpieczeñ 
Spó³ka Akcyjna z dnia 06.09.2005 r., wchodzi w ¿ycie z dniem 
17.09.2005 r.

 Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du

 Teresa Grabowska S³awomir Waleryœ
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