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Přehled poplatků a parametrů pojištění
pro sazbu 81 DV platný ke dni 20. 3. 2020
(dále „Přehled“)

Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek F., který snižuje plnění z pojištění.
Součástí tohoto Přehledu jsou také sazebníky pojistného pro doplňková pojištění.
Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat. Platná verze Přehledu, kterou pojistitel zveřejňuje na svých internetových
stránkách, je pojistníkovi také k dispozici v obchodních prostorách pojistitele.
A.

Měsíční poplatky placené po dobu 10 let od počátku pojištění

Sjednání pojištění
Počáteční náklady pojistitele

B.

0,3 % z aktuálního ročního pojistného1

Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu

Vedení účtu

E.

2 % z navýšení ročního pojistného 3

Měsíční poplatek placený po dobu placení pojistného

Správní náklady

D.

0,2 % z ročního pojistného1, 2

Měsíční poplatek placený od data účinnosti změny po dobu 10 let

Počáteční náklady při zvýšení pojistného

C.

2 % z ročního pojistného 1, 2

20 Kč

Jednorázové poplatky

Změna výše pojistného
Změna výše pojistného za úrazové pojištění

100 Kč
100 Kč

Změna délky pojistného období
Změna výše pojistných částek u úrazového pojištění
Pozastavení placení pojistného (tj. přechod do stavu bez placení pojistného)

zdarma
100 Kč
100 Kč

Obnovení placení pojistného
Předčasné ukončení pojistné smlouvy
Sjednání doplňkového pojištění v průběhu pojištění

zdarma
350 Kč
100 Kč

Zánik doplňkového pojištění na žádost pojistníka
Zaslání výpisu z účtu pojistníka jedenkrát ročně

100 Kč
zdarma

Změna osobních údajů
Potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely
Úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při odstoupení pojistitele
od pojistné smlouvy 4

F.

Jednorázové poplatky snižující plnění z pojištění

Výplata plnění z pojištění složenkou
Výplata plnění z pojištění jinou formou než složenkou

G.

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

30 Kč
zdarma

Parametry pojištění

Technická úroková míra běžného účtu platná pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 4. 2006
Minimální výše běžného pojistného (nezahrnuje pojistné za doplňková pojištění)

2,4 % p.a.
3 600 Kč/rok

Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění

2 400 Kč/rok

Sazba 20 LP
Měsíční pojistné za zproštění od placení pojistného

1

9 % z aktuálního měsíčního pojistného
základního a úrazového pojištění

Základního pojištění.
Platného k počátku pojištění.
3
Oproti ročnímu pojistnému platnému před změnou. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozp očítávají i dosud
nezaplacené poplatky z předchozích změn.
4
Podle článku II. odst. 1 písm. e) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob.
2

