ASPECTA.Proﬁt

WNIOSEK O ZAKUP JEDNOSTEK

(tylko dla UFK HDI-Gerling Struktura Dolarowa HG62,
okres subskrypcji dla konwersji 01.10.2008 – 25.11.2008 r.)

PROSIMY O WYPEŁNIENIE WIELKIMI LITERAMI
Numer polisy/wniosku

Dane Ubezpieczonego/Ubezpieczającego
Imię

PESEL

Nazwisko

Konwersja jednostek uczestnictwa na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa
Operacja umorzenia (sprzedaży) jednostek uczestnictwa
Nr kodu
Ubezpieczeniowego
Funduszu
Kapitałowego

Nabycie jednostek uczestnictwa
Nr kodu
Ubezpieczeniowego
Funduszu
Kapitałowego

Umorzenie jednostek
uczestnictwa w %
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Łącznie

ANEKS
Określający zasady przydzielania jednostek
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
HDI-Gerling Struktura Dolarowa (HG62)
Do umowy Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
„ASPECTA.Proﬁt”
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Umowa ubezpieczenia – umowa Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „ASPECTA.
Profit”;
OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpie4)
czeniowym Funduszem Kapitałowym „ASPECTA.Profit” zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 43/2008 z dnia
18.03.2008 r., na podstawie których została zawarta umowa
ubezpieczenia;
5)
Cena nabycia jednostki – cena, po której Ubezpieczający nabywa jednostki Funduszu. Cena ta jest stała od pierwszego
dnia okresu subskrypcji dla konwersji do dnia emisji i wynosi
1.000 (jeden tysiąc) złotych;
6)
Fundusz Zastępujący – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany (HG01);
7)
Dzień wykupu/dzień konwersji – każdy drugi poniedziałek
miesiąca kalendarzowego w okresie od 8 grudnia 2008 roku
do 15 października 2011 roku;
8)
Dzień zakończenia operacji – 15 października 2011 roku;
Dzień zamknięcia Funduszu – 8 grudnia 2011;
9)
10) Okres subskrypcji dla konwersji – okres od 1 października
2008 roku do 25 listopada 2008 roku;
11) Dzień emisji – 8 grudnia 2008 roku.
3)

uchwalony przez Zarząd HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. uchwałą Nr 166/HDI/2008 z dnia 17 września 2008 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Nabycie jednostek
uczestnictwa w %

Na zasadach określonych niniejszym Aneksem HDI-Gerling Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferuje Ubezpieczającym możliwość
nabycia jednostek Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
HDI-Gerling Struktura Dolarowa (HG62).

§ 2. DEFINICJE
Wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:
1)
Towarzystwo – HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna;
Fundusz – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy HDI-Gerling
2)
Struktura Dolarowa (HG62);
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§ 3. PRZYDZIELENIE JEDNOSTEK
1.
Towarzystwo umożliwia Ubezpieczającym nabycie jednostek
Funduszu poprzez złożenie Towarzystwu przez Ubezpieczającego dyspozycji konwersji jednostek na zasadach określonych
w niniejszym Aneksie.
2.
Towarzystwo przydzieli jednostki Funduszu pochodzące z konwersji po cenie nabycia, o ile Ubezpieczający złoży/doręczy na
adres siedziby Towarzystwa potwierdzenie przyjęcia niniejszej

3.

zmiany warunków umowy ubezpieczenia wraz z pisemną
dyspozycją konwersji jednostek do ostatniego dnia okresu
subskrypcji dla konwersji.
W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 3
ust. 2 za kwotę przeznaczoną na nabycie jednostek Funduszu
przydzielone zostaną jednostki Funduszu Zastępującego.

§ 4. WYKUP LUB KONWERSJA JEDNOSTEK Z FUNDUSZU
1.
Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego może dokonać
wykupu lub konwersji jednostek z Funduszu na zasadach,
określonych w OWU z tym, że bieg terminów rozpoczyna się
w najbliższym dniu wykupu/dniu konwersji po dniu złożenia/
dostarczenia wniosku przez Ubezpieczającego na adres siedziby Towarzystwa.
2. W przypadku złożenia przez Ubezpieczającego wniosku
o wykup jednostek Funduszu oraz jednostek innych funduszy
Towarzystwo dokona wykupu i wypłaci wartość wykupu w trybie i terminach określonych w § 4 ust. 1.
3.
Wniosek o wykup lub konwersję złożony/dostarczony na adres
siedziby Towarzystwa po dniu zakończenia operacji Towarzystwo pozostawi bez rozpoznania.
§ 5. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Towarzystwo ustali wartość świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego na zasadach, określonych w OWU z tym, że bieg
terminów dotyczących ustalenia wartości świadczenia rozpoczyna
się w najbliższym dniu wykupu/dniu konwersji po dniu zdarzenia
ubezpieczeniowego. Wypłata świadczenia nastąpi w terminie określonym w OWU.
§ 6. ZAMKNIĘCIE FUNDUSZU
W dniu zamknięcia Funduszu Towarzystwo umorzy wszystkie
jednostki Funduszu zgromadzone na indywidualnym rachunku
Ubezpieczającego. Wartość umorzonych jednostek zostanie przeznaczona na zakup jednostek Funduszu Zastępującego chyba,
że Ubezpieczający do dnia zakończenia operacji złoży/dostarczy na
adres siedziby Towarzystwa inną dyspozycję.
§ 7. OPŁATY
Oprócz opłat określonych w Tabeli Opłat i Minimalnych Wartości stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU, Towarzystwo pobiera miesięczną
opłatę za obsługę Funduszu w ostatnim dniu miesiąca polisowego.
Opłata ta ustalana jest jako 0% wartości jednostek Funduszu
i pobierana poprzez umorzenie jednostek Funduszu.
§ 8. STRATEGIA FUNDUSZU
1.
Towarzystwo gwarantuje, że cena jednostki w dniu zamknięcia
Funduszu będzie nie niższa niż cena nabycia jednostki.
2.
Cena jednostki Funduszu w danym dniu jest równa transakcyjnej cenie odkupu z tego dnia na rynku międzybankowym
ustalonej dla certyfikatu depozytowego serii nr D-PLN-DOLAR-111129 (certyfikat depozytowy) wyemitowanego przez Bank
BPH S.A (Emitent). Cena certyfikatu depozytowego ustalana
jest przez Emitenta.
3.
Stopa procentowa certyfikatu depozytowego, o którym mowa
w § 8 ust. 2 określona jest następującą formułą:
SP = WUZ x MAX[0; (USDPLNf-USDPLN0)/ USDPLN0]
gdzie:
WUZ (Wskaźnik Uczestnictwa w Zysku) osiągnie wartość
z przedziału 70% – 90%. Towarzystwo gwarantuje wskaźnik na poziomie 70%. Faktyczna wartość wskaźnika zostanie

4.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Niniejszy Aneks stanowi integralną część Wniosku o Zakup
Jednostek
2.
W przypadku wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na
zmianę warunków umowy ubezpieczenia określonych niniejszym Aneksem, Ubezpieczający zobowiązany jest do złożenia/dostarczenia na adres siedziby Towarzystwa egzemplarza
niniejszego Wniosku o Zakup Jednostek podpisanego przez
siebie na warunkach określonych w § 3 ust. 2.
3.
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem doręczenia Towarzystwu przez Ubezpieczającego egzemplarza Wniosku o Zakup
Jednostek, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, iż
w dniu emisji zostaną spełnione wymagania nałożone przez
Emitenta certyfikatu depozytowego, o którym mowa w § 8
ust. 2, w zakresie minimalnej wysokości kapitału zgromadzonego w okresie subskrypcji. Aneks nie wchodzi w życie w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia. Aneks obowiązuje
nie dłużej niż do dnia zamknięcia Funduszu.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze,
Towarzystwo najpóźniej do dnia emisji poinformuje Ubezpieczających o fakcie nie dojścia emisji do skutku, umieszczając
powyższą informację na stronie internetowej Towarzystwa.
5.
W sytuacji określonej w ust. 4 Towarzystwo dokona wykupu
jednostek Funduszu i przydzieli za nie jednostki Funduszu
Zastępującego.
6.
Aneks wygasa w dniu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia,
a także z dniem dokonania przez Towarzystwo na wniosek
Ubezpieczającego całkowitego wykupu jednostek Funduszu.
7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Aneksie zastosowanie mają postanowienia OWU.
8.
W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszego Aneksu,
a treścią OWU stosuje się postanowienia Aneksu.

Ubezpieczający

podpis

miejscowość, data
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określona przez Emitenta i podana na stronie internetowej
Towarzystwa w dniu emisji.
USDPLNf – oznacza poziom Wskaźnika Odniesienia w dniu
6 grudnia 2011 r.
USDPLN0 – oznacza poziom Wskaźnika Odniesienia w dniu emisji.
Wskaźnik odniesienia – średni kurs USD wyrażony w PLN podany przez Narodowy Bank Polski.
Kwota Odsetek obliczana jest jako iloczyn Stopy Procentowej
oraz Kwoty Nominalnej jednego certyfikatu depozytowego
(1 000 zł). Kwota odsetek uwzględniona będzie w cenie jednostki Funduszu podanej na dzień zamknięcia Funduszu.
W zakresie lokowania środków Funduszu wprowadza się
następujący limit: certyfikaty depozytowe serii nr D-PLNDOLAR-111129 stanowią 100% aktywów Funduszu.
W przypadku nieutrzymania opisanego powyżej limitu inwestycyjnego Towarzystwo w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące
doprowadzi strukturę lokat do zgodności z podanym limitem.

