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PZU Sejf+

z Ochroną Kapitału
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU

Masz wolne środki i chcesz je inwestować, ale boisz
się utraty pieniędzy? Skorzystaj z programu PZU Sejf+
z Ochroną Kapitału.
Nasz program to połączenie inwestycji w fundusze inwestycyjne i darmowego ubezpieczenia ryzyka straty finansowej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu:
•• masz możliwość zysku, którą dają fundusze inwestycyjne,
•• w razie słabszych wyników inwestycyjnych możesz
zakończyć program i otrzymasz odszkodowanie,
które pokryje Twoją stratę.

Co zyskasz
Ochronę wpłaconych pieniędzy
W razie słabszych wyników inwestycyjnych możesz
otrzymać odszkodowanie – pokryje ono Twoją stratę.

••
••

Jak działa program
••
••
••
••

Wpłacasz minimum 5000 zł.
100% Twoich pieniędzy inwestujemy.
Program trwa maksymalnie 39 miesięcy i obejmuje
trzy 13-miesięczne okresy inwestycyjne.
Jeśli Twoje inwestycje przyniosą stratę, to w trzynastym miesiącu każdego okresu możesz wystąpić
z programu. Wówczas oprócz zwrotu bieżącej wartości inwestycji, otrzymasz odszkodowanie, które
wyrówna Twoją stratę.

Przykład:
Wpłaciłeś 5000 zł. Po dwunastu miesiącach okazało się, że
na Twoim rejestrze jest 4900 zł. Jeśli w trzynastym miesiącu wycofasz pieniądze, to otrzymasz 100 zł odszkodowania,
które wyrówna Twoją stratę.

••
••

••

Niskie koszty programu
Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych.
Opłata za zarządzanie wynosi tylko 0,6% w skali
roku – liczona od średniej wartości netto Twoich
inwestycji (aktywów) w danym roku obrotowym.
Możliwość dodatkowego zysku
Twój kapitał inwestujemy w instrumenty o niskim
ryzyku inwestycyjnym, głównie w obligacje rządowe.
Korzystamy z globalnych możliwości inwestycyjnych i szybko reagujemy na zmiany na światowych
rynkach finansowych.
Zależy nam na tym, aby uzyskać dla Ciebie jak najlepszy wynik z inwestycji. O skuteczności naszych
działań inwestycyjnych świadczą nasze wyniki.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa PZU SEJF+
(j.u. kat. A; dane na 29 czerwca 2018 r.)
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Jeśli Twoja inwestycja przyniesie stratę, w tym miesiącu
możesz zakończyć inwestowanie i wystąpić o odszkodowanie. W takiej sytuacji wypłacimy Ci Twój kapitał
i otrzymasz odszkodowanie wyrównujące stratę.

Program możesz zamknąć w każdej chwili – niezależnie od wyników. Pamiętaj jednak, że ochrona
kapitału działa tylko w trzynastym miesiącu każdego okresu inwestycyjnego.
Jeśli chcesz, możesz być uczestnikiem subfunduszu
także po upływie 39 miesięcy. Wówczas jednak nie
będzie działała już ochrona kapitału.
Możesz rozpocząć jednocześnie kilka programów.
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Przedstawiane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Ten tekst jest materiałem informacyjnym. Nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być podstawą do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług TFI PZU SA.
Uczestnicy programu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału objęci są grupowym ubezpieczeniem straty finansowej PZU SA. W niektórych sytuacjach ochrony
ubezpieczeniowej nie będzie lub będzie ograniczona. Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym
na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski lub inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD.
Do dnia 8.02.2018 r. Subfundusz mógł lokować część swoich aktywów w akcje, więc wyniki inwestycyjne za okres przed tą datą były osiągnięte w czasie, kiedy Subfundusz miał inną politykę inwestycyjną.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 52722-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
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