Informacja dotycząca wycofania
UFK Generali – JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)

Generali Życie T.U. S.A. (dalej „Towarzystwo”) w ramach oferowanych ubezpieczeń na życie
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wskazanych w wykazie zamieszczonym na końcu niniejszej
informacji, udostępnia ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK) o nazwie UFK Generali – JPMorgan Turkey
Equity Fund (EUR), którego aktywa inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR).
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, iż decyzją JPMorgan Asset Management z dniem 14 lipca
2017 roku fundusz inwestycyjny JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR) zostanie przejęty przez inny fundusz
inwestycyjny JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity, a umorzenia oraz nabycia jednostek uczestnictwa
przejmowanego funduszu inwestycyjnego będą realizowane jedynie do dnia 11 lipca 2017 roku.
W wyniku opisanych powyżej działań, podjętych przez JPMorgan Asset Management, Towarzystwo z dniem
29 czerwca 2017 roku wycofa z oferty UFK Generali – JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR).
Mając na uwadze powyższe zmiany, Klienci posiadający jednostki uczestnictwa wycofywanego funduszu
powinni złożyć dyspozycję ich przeniesienia do dowolnie wybranego funduszu, dostępnego w ramach oferty
inwestycyjnej, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 roku.
Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne przeniesienie
jednostek uczestnictwa wycofywanego funduszu do UFK Generali Gwarantowany PLUS albo do funduszu
o najbardziej zbliżonej do funduszu likwidowanego strategii inwestycyjnej, tj. UFK Generali - Fidelity Emerging
Markets Fund (EUR) albo UFK Generali - Generali New Economies Fund (PLN hedged), w zależności od zapisów
ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawarta została umowa ubezpieczenia. Zmiana,
o której mowa powyżej, nastąpi z dniem 29 czerwca 2017 roku.
Klienci, którzy wskazali wycofywany fundusz jako ten, do którego należy inwestować środki pochodzące
z wpłacanych składek powinni także złożyć, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 roku, dyspozycję zmiany
podziału składki pomiędzy fundusze.
Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie
wycofywanego funduszu przez UFK Generali Gwarantowany PLUS albo przez fundusz o najbardziej zbliżonej
strategii inwestycyjnej, tj. UFK Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) albo UFK Generali - Generali
New Economies Fund (PLN hedged), w zależności od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie
których zawarta została umowa ubezpieczenia. Zmiana, o której mowa powyżej, nastąpi z dniem 29 czerwca
2017 roku.
Sposób przeprowadzenia automatycznych zmian obrazuje poniższy schemat:
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Dyspozycję zmiany funduszu zlecić można elektronicznie za pośrednictwem Konta Klienta albo w formie
papierowej poprzez wypełnienie dedykowanych do tego celu formularzy udostępnionych na stronie generali.pl
w zakładce „Strefa Klienta”. Formularze należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie odesłać na adres
Towarzystwa.
Za realizację zmian wynikających z likwidacji Funduszu opłaty nie będą pobierane.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Klienta, pod numerem telefonu
913 913 913, e-mail: centrumklienta@generali.pl, gdzie pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 zł wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341,
należąca do Grupy Generali, figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26.

WYKAZ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZMI KAPITAŁOWYMI,
W RAMACH KTÓRYCH DOSTĘPNY JEST WYCOFYWANY FUNDUSZ
1)

OmniProfit Platinum (kod RPFL)

2)

OmniProfit Premium ze składką jednorazową (kod SPFM2)

3)

Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką regularną (kod RPFNB)

4)

Ubezpieczenie z przyszłością – Firma PLUS ze składką regularną (kod RPFAL1)

5)

Ubezpieczenie z przyszłością – Firma Komfort ze składką regularną (kod RPFAL2)

6)

Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową (kod SPFBL)

7)

Komfort Oszczędzania Plus – Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną (kod RPFBB)

8)

Komfort Oszczędzania – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod SPFBB)

9)

Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod SPFBB1)

