MATERIAŁ
MARKETINGOWY TFI PZU

Ten tekst jest materiałem informacyjnym. Nie jest ofertą w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być podstawą do podjęcia
decyzji o skor zystaniu z usług TFI PZU SA.
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.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi
liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych
środków, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w programie
PZU Sejf+z Ochroną Kapitału.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami
inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki
uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia oraz od wysokości
zapłaconego podatku od dochodów kapitałowych.
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 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł
wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Chroń swoje
inwestycje
PZU SEJF +
Z OCHRONĄ KAPITAŁU

Kup w oddziale PZU

Kapitalna Ochrona
Chcesz zainwestować bez ryzyka utraty
pieniędzy? Skorzystaj z programu
PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału.
To połączenie funduszu inwestycyjnego
z ubezpieczeniem ryzyka straty
finansowej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu:
• masz szansę zysku, który daje program inwestycyjny,
• w razie słabszych wyników inwestycyjnych możesz
zakończyć program i otrzymać odszkodowanie, które
pokryje Twoją stratę.

Jak działa program
Wpłacasz minimum 5000 zł.
P
 rogram trwa maksymalnie 39 miesięcy i obejmuje trzy
13-miesięczne okresy inwestycyjne.
J eśli wystąpisz z programu w 13. miesiącu danego
okresu, a Twoja inwestycja przyniesie stratę,
to otrzymasz zwrot pieniędzy i odszkodowanie, które
tę stratę wyrówna.
P
 rogram możesz zamknąć w każdej chwili
– niezależnie od wyników, ale ochrona kapitału
działa tylko w trzynastym miesiącu każdego okresu
inwestycyjnego.
M
 ożesz być uczestnikiem subfunduszu także po upływie
39 miesięcy, ale nie będzie działała już ochrona
kapitału.
Możesz rozpocząć jednocześnie kilka programów.

Przykład:
Wpłaciłeś 5000 zł. Po 12. miesiącach okazało się,
że na Twoim rejestrze jest 4900 zł.
Jeśli w 13. miesiącu wycofasz pieniądze, to otrzymasz 100 zł
odszkodowania, które wyrówna Twoją stratę.
Pierwszy okres
inwestycyjny

12 M-CY

13 M

5000 zł
minimalna
kwota Twojej
inwestycji

Drugi okres
inwestycyjny

12 M-CY

13 M

Trzeci okres
inwestycyjny

12 M-CY

13 M

Jeśli Twoja inwestycja przyniesie stratę,
to występując z programu w 13. miesiącu każdego
okresu inwestycyjnego możesz otrzymać aktualną
wartość inwestycji i odszkodowanie wyrównujące
stratę.

Co otrzymujesz
Szansę na zysk
• Inwestujemy w instrumenty o niskim ryzyku
inwestycyjnym, głównie w polskie i zagraniczne
obligacje rządowe.
• Wykorzystujemy globalne możliwości
i szybko reagujemy na zmiany
na światowych rynkach finansowych.
Ochronę wpłaconych pieniędzy
• W razie słabszych wyników inwestycyjnych
możesz otrzymać odszkodowanie, które pokryje
stratę.
Niskie koszty programu
• Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych.

