
Strategia oparta na globalnych funduszach absolutnej stopy zwrotu dających 
szansę zarabiania bez względu na sytuację rynkową przy wykorzystaniu wielu klas 
aktywów. Masz dostęp do globalnych funduszy alternatywnych już od 50 000 zł. 

Dla kogo?

Co zyskujesz?

Twoje życie jest ważne

Portfel UFK Globalny 
Alternatywny   

Możliwość inwestycji w instrumenty wcześniej niedostępne dla szerokiej grupy inwestorów.

Podwójną kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

Dla inwestorów, którzy chcą 
lokować kapitał płynnie w globalne 
fundusze alternatywne.

Dla zainteresowanych 
dywersyfikacją inwestycji.

Dla inwestorów, którzy oczekują 
przejęcia zarządzania przez 
profesjonalną firmę inwestycyjną. 

Dostęp do strategii, które mogą zarabiać niezależnie od warunków rynkowych.



 

  

 

Jakie strategie wybieramy?

Ważne informacje o portfelu
1 2

3 4

Rachunki, w ramach których 
można jednocześnie inwestować:
•  objęte gwarancją wypłaty  

z tytuły śmierci w wysokości 
106% albo 101%,

•  inwestycyjne, nieobjęte powyższą 
gwarancją. 

Polega na wykorzystywaniu 
szerokiego spektrum technik 
inwestycyjnych w celu 
osiągnięcia dodatniej stopy 
zwrotu ze zidentyfikowanych  
nieefektywności rynkowych. 

Grupa strategii inwestycyjnych 
polegająca na wykorzystaniu 
niedowartościowania lub 
przewartościowania spółek,  
co do których istnieje pewna szansa, 
iż w najbliższym czasie staną się 
celem fuzji, przejęcia bądź innego 
zdarzenia korporacyjnego.

Polega na jednoczesnym 
kupowaniu i sprzedawaniu 
spółek/indeksów giełdowych, 
przez co daje możliwość  
zarabiania zarówno na 
wzrostach, jak i na spadkach.

Zwiększa szansę osiągania 
zysków z inwestycji zarówno  
w wyniku pozytywnych, jak  
i negatywnych zmian  
w światowych oraz krajowych 
trendach makroekonomicznych.

Wiek: 
• maksymalnie 75 lat.

Ochrona kapitału w przypadku 
śmierci: 
• 106% albo 
• 101% wartości wpłat.

Przejrzysta struktura opłat 

Relative Value

Event Driven Long/Short

Global Macro

25%

25% 25%

25%

Pamiętaj, że inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości 
zainwestowanych środków, a Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości. 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje o ubezpieczeniu oraz o dostępnych 
w ramach niego portfelach inwestycyjnych, dostępnymi na swww.nn.pl/KID, w których opisane zostały m.in. 
potencjalne ryzyka inwestycyjne.
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Highlight
Polega na wykorzystywaniu szerokiego spektrum technik inwestycyjnych w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu ze zidentyfikowanych nieefektywności rynkowych jak również na nabywaniu pakietów zobowiązań (zarówno przeterminowanych jak i pracujących).
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Highlight
to powinno być w wierszu pomiędzy 106% i 101%

RF96RP
Highlight
to powinno być w kolejnym wierszu




