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Likwidacja UFK Generali – NN Ameryki Łacińskiej z dniem 19 listopada 2018 roku 
 

Generali Życie T.U. S.A. (dalej „Towarzystwo”) w ramach oferowanych ubezpieczeń na życie z 

ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus - Długoterminowy Program 

Inwestycyjny ze składką regularną oraz Komfort Oszczędzania – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową 

udostępnia ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (dalej „UFK”) o nazwie UFK Generali – NN Ameryki 

Łacińskiej, którego aktywa inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego NN SFIO 

Subfundusz NN (L) Ameryki Łacińskiej. 

 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że decyzją NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. w dniu 20 listopada 2018 roku zmieni się dotychczasowa polityka inwestycyjna 

wydzielonego w ramach NN SFIO subfunduszu NN (L) Ameryki Łacińskiej. 

 

W wyniku opisanych powyżej działań Towarzystwo postanowiło o wycofaniu z oferty funduszu UFK Generali – 

NN Ameryki Łacińskiej z dniem 19 listopada 2018 roku.  

 

W związku z powyższym Klienci posiadający jednostki uczestnictwa wycofywanego funduszu UFK Generali – 

NN Ameryki Łacińskiej powinni złożyć dyspozycję ich przeniesienia do dowolnie wybranego funduszu 

dostępnego w ramach oferty inwestycyjnej, najpóźniej do 7 listopada 2018 roku. 

 

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie 

wycofywanego funduszu UFK Generali – NN Ameryki Łacińskiej przez fundusz UFK Generali Gwarantowany 

PLUS albo fundusz o najbardziej zbliżonej strategii inwestycyjnej, tj. UFK Generali – Fidelity Emerging Markets 

Fund (EUR), w zależności od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawarta została 

umowa ubezpieczenia. Zmiana ta nastąpi z dniem 19 listopada 2018 roku. 

 

Klienci, którzy wskazali wycofywany fundusz UFK Generali – NN Ameryki Łacińskiej jako ten, do którego należy 

inwestować środki pochodzące z wpłacanych składek regularnych lub dodatkowych, powinni również złożyć 

dyspozycję zmiany podziału składki najpóźniej do dnia 7 listopada 2018 roku. 

 

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie 

wycofywanego funduszu UFK Generali – NN Ameryki Łacińskiej przez fundusz UFK Generali Gwarantowany 

PLUS albo fundusz o najbardziej zbliżonej strategii inwestycyjnej, tj. UFK Generali – Fidelity Emerging Markets 

Fund (EUR), w zależności od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawarta została 

umowa ubezpieczenia. Zmiana ta nastąpi z dniem 19 listopada 2018 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. 

 

Jednocześnie informujemy, że realizacja dyspozycji zmian wynikających z wycofania z oferty funduszu UFK 

Generali – NN Ameryki Łacińskiej jest bezpłatna. 

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Klienta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu 913 913 913. Zachęcamy także do 

kontaktu mailowego pod adresem e-mail: centrumklienta@generali.pl. 
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