Přehled poplatků a parametrů pojištění
NA PŘÁNÍ (dále „Přehled“) platný od 19. 12. 2018
▶ riziková varianta

Tento Přehled je platný pro rizikovou variantu životního pojištění NA PŘÁNÍ. My jako pojišťovna jsme oprávněni Přehled aktualizovat,
Vy jako pojistník máte právo u nás do Přehledu nahlížet. Platný Přehled též zveřejňujeme na svých internetových stránkách.

A. Poplatek placený po celou dobu trvání
základního pojištění
Poplatek za správu pojištění

C. Poplatky nad rámec placeného pojistného

40 Kč měsíčně

Poplatek za správu pojištění je součástí pojistného za základní
pojištění a započítává se do celkové rizikové části pojistného,
resp. do celkového pojistného.

B. Jednorázové poplatky

Výběr z účtu
pojistníka

zdarma

5. až 8. v kalendářním roce

100 Kč
3 % z hodnoty
výběru
(minimálně
však 100 Kč)

9. a další v kalendářním
roce
Pozastavení placení pojistného (tj. přechod
do stavu bez placení pojistného)

2 000 Kč + 40 Kč za každý
započatý měsíc od účinnosti
smlouvy

Předčasné ukončení pojistné
smlouvy

350 Kč

Poplatky nad rámec placeného pojistného jdou vždy k tíži pojistníka,
tj. musíte je jako pojistník uhradit, a pokud tak neučiníte, budeme je
po Vás vymáhat. Případně mohou být odečteny z plnění z pojištění
(např. z výše odkupného při předčasném ukončení pojistné smlouvy).

(platí pouze pro smlouvy uzavřené do 30. 9. 2018)
1. až 4. výběr v kalendářním
roce

Úhrada nákladů spojených se
vznikem a správou pojištění
při odstoupení pojišťovny od
pojistné smlouvy

100 Kč

Jednorázové poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka,
resp. jejich úhrada je požadována po pojistníkovi, není-li hodnota
účtu pojistníka dostatečná.

D. Jednorázové poplatky snižující plnění
z pojištění
Výplata plnění z pojištění
složenkou

30 Kč

Poplatky jsou odečteny z případného vypláceného plnění,
tj. vyplacené plnění bude o tento poplatek nižší.

E. Procenta z rezervotvorné části1 měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu
počátečních nákladů placených po dobu 5 let, nejvýše však do konce základního pojištění
(platí pouze pro smlouvy uzavřené do 30. 9. 2018)
Pojistná doba

Pojistná doba

Pojistná doba

Pojistná doba

Pojistná doba

1 rok

5%

6 let

6%

11 let

11 %

16 let

16 %

21 let

21 %

2 roky

5%

7 let

7%

12 let

12 %

17 let

17 %

22 let

22 %

3 roky

5%

8 let

8%

13 let

13 %

18 let

18 %

23 let

23 %

4 roky

5%

9 let

9%

14 let

14 %

19 let

19 %

24 let a více

24 %

5 let

5%

10 let

10 %

15 let

15 %

20 let

20 %

Tabulka platí též při zvýšení rezervotvorné části pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech)
aplikuje na navýšení rezervotvorné části měsíčního pojistného oproti rezervotvorné části měsíčního pojistného platného před změnou. V případě
druhého a dalšího zvýšení rezervotvorné části pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích
změn. U jiných frekvencí placení pojistného se poplatek násobí koeficientem, který je roven počtu měsíců v daném pojistném období.

F. Parametry pojištění

(platí pouze pro smlouvy uzavřené do 30. 9. 2018)
Úrok na účtu pojistníka
1

0 % p. a.

Rezervotvornou částí pojistného se rozumí část běžného pojistného přesahující celkovou rizikovou část pojistného.

