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SPECIALNI POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ 2BN

Článek I.
Úvodní ustanovení
Pro kapitálové životní pojištění 2BN, které sjednává Kooperativa,
pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového
soudu v Praze, spis. zn. B 1897, IČ 47116617 (dále jen „pojistitel“ ),
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, zvláštní pojistné podmínky pro
životní pojištění a tyto speciální pojistné podmínky.
Bylo-li sjednáno doplňkové úrazové pojištění, platí pro něj zvláštní
pojistné podmínky pro úrazové pojištění.
Článek II.
Základní pojmy
Tyto speciální pojistné podmínky vymezují následující pojmy:
Aktuální věk – věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi aktuálním kalendářním rokem a kalendářním rokem narození pojištěného.
Běžný účet – individuální účet vedený pojistitelem k pojistné smlouvě, tvořený běžným pojistným a pojistitelem přiznanými podíly na
zisku k běžnému účtu.
Mimořádné pojistné – pojistné zaplacené pojistníkem během trvání
pojištění, kromě pojistného dohodnutého v pojistné smlouvě.
Mimořádný účet – individuální účet vedený pojistitelem k pojistné
smlouvě, tvořený mimořádným pojistným a pojistitelem přiznanými
podíly na zisku k mimořádnému účtu.
Poplatky – srážky z běžného (případně mimořádného) účtu na krytí
pojistného rizika, počátečních nákladů a administrativních nákladů.
Účet pojistníka – individuální účet vedený pojistitelem k pojistné
smlouvě, který je tvořen běžným a mimořádným účtem.
Článek III.
Zánik pojištění
(1) Kromě způsobů zániku pojištění upravených v občanském
zákoníku a v článku V. odst. (4) všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění osob zanikne toto pojištění též v důsledku skutečnosti,
že hodnota běžného (případně mimořádného) účtu nepostačuje
k úhradě poplatků ve smyslu článku X. V tomto případě pojištění
zanikne bez náhrady, a to posledním dnem kalendářního měsíce, ve
kterém tato skutečnost nastala.
(2) Odchylně od ustanovení § 801 občanského zákoníku se ujednává, že nebylo-li běžné pojistné za další pojistné období zaplaceno
do 6 měsíců ode dne splatnosti a v poslední den této lhůty byly splněny podmínky stanovené v článku XII., pojištění nezanikne, ale
přejde do stavu bez placení pojistného (článek XII.).
(3) Odchylně od ustanovení článku IV. odst. (1) písm. b) zvláštních
pojistných podmínek pro životní pojištění se ujednává, že nebylo-li

běžné pojistné za další pojistné období zaplaceno do 6 měsíců ode
dne splatnosti a v poslední den této lhůty nebyly splněny podmínky
stanovené v článku XII., uplynutím této šestiměsíční lhůty pojištění
zanikne.
Článek IV.
Pojistné plnění
(1) případě smrti pojištěného během trvání pojištění vyplatí pojistitel oprávněné osobě
• sjednanou pojistnou částku pro případ smrti nebo aktuální hodnotu
běžného účtu, a to tu částku, která je vyšší, a
• aktuální hodnotu mimořádného účtu
stanovenou k datu úmrtí pojištěného.
(2) Dožije-li se pojištěný dne, který je sjednán v pojistné smlouvě
jako konec pojištění, vyplatí mu pojistitel pojistné plnění ve výši hodnoty účtu pojistníka, stanovené ke dni konce pojištění.
(3) Požádá-li pojistník během trvání pojištění o výplatu pojistného
plnění z titulu předčasného dožití, řídí se výplata pojistného plnění
článkem XI.
Článek V.
Pojistné částky
Pojistitel má právo stanovit nejnižší a nejvyšší pojistné částky, na
které lze pojištění sjednat.
Článek VI.
Mimořádné pojistné
(1) Pojistník může v průběhu pojištění na základě dohody uzavřené s pojistitelem zaplatit mimořádné pojistné.
(2) Minimální a maximální výši takového pojistného a jeho splatnost určuje pojistitel.
Článek VII.
Podíl na zisku
V závislosti na výsledcích hospodaření pojistitel přiznává podíl na
zisku, a to zvlášť k běžnému a zvlášť k mimořádnému účtu, přičemž
výše přiznaného podílu může být u jednotlivých účtů rozdílná.
Článek VIII.
Účet pojistníka
(1) Pojistitel oznamuje pojistníkovi stav jeho účtu a jeho změny
písemně jednou ročně k výročnímu dni počátku pojištění.
(2) Zůstatková hodnota běžného účtu po výplatě pojistného plnění z titulu předčasného dožití (článek XI.) nesmí být nižší než 5 000
Kč a zároveň musí postačovat alespoň na úhradu poplatků z účtu
pojistníka (článek X.) splatných v následujících 6 měsících.

Článek IX.
Úročení účtu pojistníka

(6) Pojistitel je oprávněn účtovat poplatek za předčasnou výplatu
pojistného plnění.

(1) Pojistitel je oprávněn stanovit jinou technickou úrokovou míru
k úročení mimořádného účtu, než je technická úroková míra používaná k úročení běžného účtu.

Článek XII.
Přechod pojištění do stavu bez placení pojistného

(2) Pojistitel má právo upravit výši technické úrokové míry používané k úročení mimořádného účtu, pokud dojde k úpravě maximální
výše technické úrokové míry podle právního předpisu vydaného
Ministerstvem financí České republiky.
Článek X.
Poplatky z účtu pojistníka
(1) Pojistitel je oprávněn jedenkrát v každém kalendářním měsíci
snížit hodnotu běžného účtu o poplatky na krytí pojistného rizika
z pojištění pro případ smrti a z doplňkového úrazového pojištění, jeli sjednáno.
(2) Výši poplatku na krytí pojistného rizika stanoví pojistitel podle
pojistně-technických zásad, zejména se zřetelem na pojistnou dobu,
aktuální věk, pohlaví, zdravotní stav, pracovní a sportovní činnosti
pojištěného a jiné podstatné skutečnosti související s přijetím rizika.
(3) Poplatky na krytí počátečních nákladů, administrativních
nákladů a jiných nákladů souvisejících s tímto pojištěním se uhrazují
formou snížení hodnoty běžného účtu.
(4) Pokud hodnota běžného účtu nepostačuje na úhradu výše
uvedených poplatků, je pojistitel oprávněn tyto poplatky uhradit
z mimořádného účtu, je-li jeho hodnota postačující.
Článek XI.
Předčasná výplata pojistného plnění (předčasné dožití)
(1) Dožije-li se pojištěný dne, který se svým číslem v jednotlivém
kalendářním měsíci shoduje se dnem počátku pojištění (není-li takový den v měsíci, pak s jeho posledním dnem), může pojistník požádat, nejvýše však dvakrát v průběhu pojistného roku, o předčasnou
výplatu pojistného plnění, a to až do výše hodnoty účtu pojistníka
snížené o minimální výši zůstatkové hodnoty běžného účtu. Mezi
výplatami musí uplynout doba alespoň 3 měsíce.
(2) Při předčasném dožití se k výplatě pojistného plnění použije
nejdříve mimořádný účet; vyčerpá-li se mimořádný účet, použije se
k výplatě plnění běžný účet.
(3) V prvních třech letech trvání pojištění lze požádat o předčasnou
výplatu pojistného plnění maximálně do výše hodnoty mimořádného
účtu.
(4) Pro předčasnou výplatu pojistného plnění platí měsíční výpovědní lhůta. Nedodrží-li pojistník výpovědní lhůtu, pojistitel vyplatí
pojistné plnění ve výši požadované pojistníkem, které sníží o 3 %
z požadované částky, maximálně však o 100 000 Kč. Hodnota účtu
pojistníka se po výplatě pojistného plnění sníží o částku požadovanou pojistníkem. Pojistné plnění vyplatí pojistitel v den, který se
svým číslem shoduje se dnem počátku pojištění a který nejblíže
následuje po doručení žádosti pojistiteli. Byla-li uplatněna výpovědní
lhůta, vyplatí pojistitel plnění v den, kterým končí výpovědní lhůta.
(5) Pojistitel je oprávněn určit minimální výši předčasné výplaty
pojistného plnění.

(1) Pojištění za běžné pojistné přejde do stavu bez placení pojistného, pokud pojistník o přechod požádá nebo nebylo-li běžné pojistné za další pojistné období zaplaceno do 6 měsíců ode dne splatnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:
a) od počátku pojištění uplynuly alespoň tři roky a
b) pojistník uhradil za tuto dobu pojistné a
c) aktuální hodnota účtu pojistníka postačuje alespoň na úhradu
poplatků splatných v následujících 6 měsících.
(2) Pojištění přechází do stavu bez placení pojistného:
a) dnem navrženým pojistníkem v jeho žádosti, pokud tento den
nepředchází dni, ve kterém pojistitel žádost obdržel, nebo
b) dnem, ve kterém pojistitel obdrží žádost pojistníka, pokud pojistník v této žádosti nenavrhl den pozdější (viz písm. a)), nebo
c) dnem následujícím po dni, kterým uplyne šestiměsíční lhůta ode
dne splatnosti běžného pojistného.
(3) Po přechodu pojištění do stavu bez placení pojistného sjednaná pojistná částka pro případ smrti zůstane zachována a pojištění
zůstává v platnosti.
(4) U pojištění ve stavu bez placení pojistného se nadále srážejí
poplatky z běžného (případně mimořádného) účtu ve smyslu článku X.
Jestliže hodnota běžného (případně mimořádného) účtu poplatky
nepokrývá, pojištění zaniká bez náhrady (článek III. odst. (1)).
(5) U pojištění ve stavu bez placení pojistného lze přijmout mimořádné pojistné.
(6) Na základě žádosti pojistníka lze obnovit placení pojistného,
a to nejdříve ode dne nejblíže následující splatnosti běžného pojistného.
Článek XIII.
Odbytné
(1) Výši odbytného stanoví pojistitel jako hodnotu účtu pojistníka,
sníženou o dosud neuhrazené počáteční náklady a poplatek za zrušení pojistné smlouvy.
(2) Odbytné vyplatí pojistitel v den, který se svým číslem shoduje
se dnem počátku pojištění a který nejblíže následuje po doručení
žádosti pojistiteli.
Článek XIV.
Odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí plnění
Odstoupí-li pojistitel od pojistné smlouvy podle § 802 odst. 1
občanského zákoníku nebo odmítne-li pojistné plnění podle § 802
odst. 2 občanského zákoníku, vyplatí pojistníkovi hodnotu jeho účtu.
Článek XV.
Závěrečné ustanovení
Tyto speciální pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března
2003 a jsou součástí těch pojistných smluv, které se na ně výslovně
odvolávají a ke kterým jsou připojeny.

