MULTIASSET INVEST

Zawarcie umowy ubezpieczenia dotyczące niniejszego produktu wymaga przeprowadzenia i uzależnione jest od wyniku ankiety, o której mowa w treści art. 21
ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Forma prawna

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Towarzystwo ubezpieczeń

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Agent ubezpieczeniowy

IDEA BANK S.A.

Minimalna składka

20 000 zł
•
•

Najważniejsze korzyści

•

Dwa warianty do wyboru: Aktywnie zarządzany koszyk funduszy (UFK VL Multi Strategia) i lista UFK i Portfeli
Modelowych
UFK VL Multi Strategia inwestuje w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym decyzje inwestycyjne są podejmowane przez zarządzającego - Altus TFI
FIZ - Multi Strategia może mieć ekspozycję na różne klasy aktywów np.: Akcje, obligacje, wierzytelności,
nieruchomości

BRAK GWARANCJI OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WYNIKU Z INWESTYCJI I ZWROTU KAPITAŁU.
•
•
Opłaty

•
•

Opłata wstępna: od 0% do 3% jednorazowo (w zależności od wybranej składki)
Opłata podstawowa:  
1,95% (w skali roku) Rachunek Jednostek Funduszy
1,25% (w skali roku) Rachunek Lokacyjny Stały
Opłata za ofertę inwestycyjną: 0,7%, miesięcznie  
Opłata za wyjście: 0%

Szczegóły: https://www.ideabank.pl/multiasset-invest
Ubezpieczający  

Osoba fizyczna, która zawarła Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń

Ubezpieczony

Osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem Umowy ubezpieczenia

Wiek ubezpieczonego

Minimum 18 lat i nieprzekroczone 65 lat

Okres ubezpieczenia

Kończy się automatycznie dzień przed Rocznicą Polisy, po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 85 roku życia.

W ramach umowy ubezpieczenia
dostępny fundusz                                  

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Multi Strategia (wariant zamknięty)
Celem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest wzrost wartości Aktywów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny,  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonuje lokat przede
wszystkim w jednostki uczestnictwa   oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych
przez ALTUS  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cel produktu

Szczegóły: https://www.ideabank.pl/multiasset-invest
Inwestycja w Fundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi Ubezpieczający, tj.:
•

Ryzyko inwestycyjne

•

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

ryzykiem kredytowym polegającym na możliwości wystąpienia trwałej lub czasowej niewypłacalności emitenta
Certyfikatów czyli Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
ryzykiem związanym z koncentracją Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia
w jeden rodzaj instrumentu finansowego czyli Certyfikaty emitowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).
1701111431

MULTIASSET INVEST
•
•

Ryzyko inwestycyjne

ryzykiem związanym z charakterystyką Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia, które stanowią Certyfikaty emitowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty mogący lokować swoje
środki w ryzykowne instrumenty finansowe,
ryzykiem nieosiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Multi Strategia związanym
z nieosiągnięciem celu przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty którego Certyfikaty stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu. Kapitałowego VL Multi Strategia

Szczegóły: https://www.ideabank.pl/multiasset-invest

Jakakolwiek decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w dokumentacji ubezpieczeniowej (tj. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką jednorazową MultiAsset Invest, w Dodatkowym
Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Mulit Strategia, w Regulaminie UFK oraz we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, jak też w innych powiązanych dokumentach), a nie zawartych w niniejszej charakterystyce ubezpieczenia.
Zaprezentowane informacje oraz  dane dotyczące Umowy ubezpieczenia „MultiAsset Invest” mają charakter informacyjny. Nie stanowią rekomendacji do złożenia
Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ani oferty w rozumienia przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty kupna ani sprzedaży
żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych.
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”) oraz Idea Bank S.A. (dalej jako „Idea Bank”)
informują, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze
zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Vienna Life ani Idea Bank nie zapewniają osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. Ubezpieczający (tj. osoba
zawierająca umowę ubezpieczenia) powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności jeżeli rozwiąże umowę przed
terminem na jaki została zawarta.
Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje
o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, kosztach, ryzykach i ofercie zawarte są w dokumentach związanych z Umową, dostępnych w Idea Bank bądź
Vienna Life. Vienna Life oraz Idea Bank zalecają zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem Umowy.
Przedmiotowy materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego
zamkniętego. Vienna Life, Idea Bank ani ALTUS TFI nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, a klient powinien się liczyć z możliwością ewentualnych strat.
Idea Bank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym Open Life TU Życie S.A. i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).
1701111431

