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Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. 

Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách. 

A. Jednorázové poplatky snižující plnění z pojištění 

Předčasné ukončení pojistné smlouvy 100 Kč 

Výplata plnění z pojištění složenkou 30 Kč 

Výplata plnění z pojištění jinou formou než složenkou zdarma 

B. Jednorázový poplatek nad rámec pojistného 

Úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy 
2 000 Kč + 40 Kč za každý započatý měsíc 

od účinnosti smlouvy 

C. Parametry mimořádného účtu 

Minimální výše ročního pojistného nutná pro založení účtu není stanovena 

Úrok na mimořádném účtu 0 % p.a. 

Minimální výše mimořádného pojistného 400 Kč 

Snížení stavu mimořádného účtu u smluv splňujících podmínky daňového zvýhodnění podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

od 1. 1. 2015 není možné 

Minimální požadovaná výše výplaty při snižování stavu mimořádného účtu u ostatních pojistných smluv 400 Kč 

Pravidla pro opakované snížení stavu mimořádného účtu 
nejdříve za 1 měsíc od doručení 

předchozí žádosti o snížení stavu mimořádného 
účtu pojistiteli 

(Výpovědní) lhůta pro snížení stavu mimořádného účtu výplatou 1 měsíc 

D. Jednorázové poplatky snižující stav mimořádného pojistného, resp. plnění z mimořádného účtu 

Zaplacení mimořádného pojistného zdarma 

Snížení stavu mimořádného účtu výplatou při dodržení (výpovědní) lhůty1 50 Kč 

Snížení stavu mimořádného účtu výplatou při nedodržení (výpovědní) lhůty1 3 % z částky k výplatě, max. 100 000 Kč 

Mimořádný výpis z mimořádného účtu 50 Kč 

Výplata plnění z mimořádného účtu složenkou 30 Kč 

Výplata plnění z mimořádného účtu jinou formou než složenkou zdarma 

E. Pravidla úročení mimořádného účtu 

Minimální stav mimořádného pojistného2, který se úročí není stanoven 

Maximální stav mimořádného pojistného, který se úročí není stanoven 

Minimální roční pojistné3 za základní pojištění a sjednaná doplňková pojištění není stanoven 

 

                                                   
1 Poplatek za snížení stavu mimořádného účtu výplatou snižuje požadovanou částku k výplatě. 
2 Stavem mimořádného pojistného se rozumí celkem zaplacené mimořádné pojistné se zohledněním provedených změn (zvýšení, snížení). 
3 Roční pojistné je dáno součinem aktuálního pojistného za pojistné období a počtu pojistných období v pojistném roce. 


