SAZEBNÍK
POPLATKŮ

platnost od 01.08.2017
Platí pro produkty: Dětský balíček (Pojistné podmínky pro Dětský balíček účinné od 01.01.2008, Pojistné podmínky pro Dětský balíček účinné od 01.03.2006), Dětská úrazová pojistka
(Zvláštní pojistné podmínky pro dětskou úrazovou pojistku účinné od 01.09.2001), Důchodová pojistka (Pojistné podmínky pro Důchodovou pojistku SPONSOR/BANK účinné od 01.01.2005,
Pojistné podmínky pro Důchodovou pojistku SPONSOR účinné od 01.01.2003), Důchodový balíček (Pojistné podmínky pro Důchodový balíček účinné od 01.03.2006), Euromilionář (Pojistné
podmínky pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod EUROMILIONÁŘ účinné od 01.01.2009, Všeobecné pojistné podmínky pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod účinné od 01.01.2007,
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod účinné od 01.01.2008), Jubilejní pojistka SPONSOR (Zvláštní pojistné podmínky pro jubilejní pojistku SPONSOR

účinné od 01.04.2002), Nejlepší pojistka (Pojistné podmínky pro Nejlepší pojistku SPONSOR/BANK účinné od 01.09.2005, Pojistné podmínky pro Nejlepší pojistku SPONSOR/BANK účinné od

01.01.2005, Pojistné podmínky pro Nejlepší pojistku účinné od 01.05.2004 ), Nejlepší pojistka Plus (Pojistné podmínky pro Nejlepší pojistku SPONSOR/BANK Plus účinné od 01.12.2006), Pojistka
START (Smluvní ujednání k dětské pojistce START účinné od 01.04.2000), Pojištění PERPETUUM (Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění PERPETUUM účinné od 11.04.2001), Přítel (Pojistné
podmínky pro pojistný program Přítel účinné od 01.11.2005), Skupinové úvěrové pojištění (Pojistné podmínky pro skupinová pojištění Wüstenrot účinné od 01.01.2014, Pojistné podmínky
pro skupinové úvěrové pojištění účinné od 01.04.2007 a 01.01.2005), Úrazová pojistka (Pojistné podmínky pro úrazovou pojistku účinné od 01.10.2006),Wüstenrot EveryBody (Pojistné
podmínky pro Pojištění úrazu a nemoci Wüstenrot EveryBody účinné od 01.01.2011 a 01.11.2009), Wüstenrot Gold (Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot Gold účinné od 01.07.2010 a
01.06.2009), Wüstenrot Invest (Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot Invest účinné od 01.05.2009, Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot Invest účinné
od 01.08.2007), Wüstenrot ProBudoucnost (Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost účinné od 01.01.2014, Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost účinné od 01.02.2012), Wüstenrot ProBudoucnost 24 (Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost 24 účinné od 01.03.2013 a Doplňkové pojistné podmínky
pro úrazové pojištění Dětství 24 účinné od 01.03.2013, Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost 24 účinné od 01.02.2012), Wüstenrot Profesional (Pojistné podmínky
pro životní pojištění Wüstenrot Profesional účinné od 01.09.2010), Wüstenrot ProGold Invest (Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProGold Invest účinné od 01.01.2013),
Wüstenrot ProInvest (Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProInvest účinné od 01.09.2010), Wüstenrot ProKaždýPád (Pojistné podmínky pro životní pojištění
Wüstenrot ProKaždýPád účinné od 01.07.2014 a Doplňkové pojistné podmínky pro Úrazové pojištění Dětství 24 účinné od 01.03.2013), Wüstenrot ProRodinu (Pojistné podmínky pro investiční
životní pojištění Wüstenrot ProRodinu účinné od 01.02.2014), Wüstenrot ProSichr (Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr účinné od 01.01.2014, Pojistné podmínky pro životní
pojištění Wüstenrot ProSichr/ProSichr k úvěru účinné od 01.02.2012, Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr účinné od 01.01.2011 a 01.08.2010), Wüstenrot ProSichr 24
(Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr 24 účinné od 01.03.2013 a Doplňkové pojistné podmínky pro Úrazové pojištění Dětství 24 účinné od 01.03.2013, Pojistné podmínky pro životní

pojištění Wüstenrot ProSichr 24 účinné od 01.02.2012 a Doplňkové pojistné podmínky pro Úrazové pojištění Dětství 24 účinné od 16.07.2012), Životní balíček (Pojistné podmínky pro Životní balíček
účinné od 01.03.2006), Životní pojistka, Kapitálová pojistka, Penzijní pojistka, Úvěrová pojistka, Vkladová pojistka, Dětská pojistka (Speciální pojistné podmínky
pro životní pojištění a připojištění k němu účinné od 01.11.2000 a 01.01.1999), Životní kapitálová pojistka SPECIAL, Životní vkladová pojistka SPECIAL, Kapitálová pojis-

tka SPECIAL, Penzijní pojistka SPECIAL, Úvěrová kapitálová pojistka SPECIAL, Vkladová pojistka SPECIAL (Pojistné podmínky pro životní pojištění SPECIAL účinné od

01.05.2009, 01.01.2008, 01.01.2005, Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění SPECIAL a připojištění k němu účinné od 01.02.2003 a 01.04.2002), Životní pojistka SPONSOR, Životní

kapitálová pojistka SPONSOR, Kapitálová pojistka SPONSOR, Penzijní pojistka SPONSOR (Pojistné podmínky životního pojištění SPONSOR účinné od 01.01.2003, Zvláštní

pojistné podmínky pro pojištění SPONSOR účinné od 01.04.2001).

POPLATKY
Počáteční
Euromilionář
- běžné pojistné – od technického počátku pojištění bude počet podílových jednotek na fondovém účtu mimo jiné snižován o počet podílových
jednotek odpovídající danému podílu počátečních nákladů pojistitele za daný měsíc; odpovídající podíl počátečních nákladů představuje jednu
čtvrtinu sjednaného minimálního pojistného a jeho odúčtování z fondového účtu se uskutečňuje po dobu dle sjednané pojistné doby
Délka pojistné doby (let)

Doba odúčtování počátečních nákladů (měsíce)

0 – 15

60

16 – 25

72

26 – 35

84

36 a více

96

- z mimořádného pojistného

0%
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Wüstenrot Invest, Wüstenrot ProInvest
- běžné pojistné – z běžného pojistného určeného na investici si pojišťovna mimo jiné odepisuje poplatky za sjednání (počáteční poplatky)
Pojistný rok

1. - 30. rok

31. a další roky

7%

0%

Výše poplatku

- z mimořádného pojistného

0%

Wüstenrot ProRodinu
- běžné pojistné – z běžného pojistného určeného na investici si pojišťovna mimo jiné odepisuje poplatky za sjednání (počáteční poplatky); při
změně pojištění pro případ dožití (spojeného s fondem) s následkem zvýšení/snížení pojistného nebo zkrácením pojistné doby se náklady související s
uzavřením pojistné smlouvy stanoví z celé části pojistného po zvýšení/snížení
Pojistný rok

1. - 30. rok

31. a další roky

7%

0%

Výše poplatku

- z mimořádného pojistného

0%

Wüstenrot ProGold Invest
- z jednorázového pojistného na hlavní pojištění

2%

Za vedení účtu pojistníka
Euromilionář, Wüstenrot ProRodinu

50 Kč měsíčně

Wüstenrot Invest, Wüstenrot ProInvest

42 Kč měsíčně

Důchodová pojistka

30 Kč měsíčně

Ostatní investiční produkty

0 Kč měsíčně

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek

prodejní cena

Způsob výpočtu nákupní ceny u všech produktů

nákupní cena =

Euromilionář
- běžné i mimořádné pojistné

max. 5 % dle zvolených fondů

Wüstenrot Invest, Wüstenrot ProInvest
- běžné pojistné
- mimořádné pojistné

max. 5 % dle zvolených fondů
1%

Wüstenrot ProRodinu
- běžné pojistné
- mimořádné pojistné

max. 5 % dle zvolených fondů
5,8 %

Wüstenrot ProBudoucnost
- běžné pojistné
- mimořádné pojistné

0%
3%

1 – rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou

Wüstenrot Profesional, Nejlepší pojistka Plus, Nejlepší pojistka, Důchodový balíček, Životní balíček, Přítel, Dětský balíček, Důchodová pojistka
- běžné pojistné
0%
- mimořádné pojistné
1%
Za předčasný zánik pojištění s výplatou odkupného po 2 měsících od uzavření smlouvy
Odkupné se vypočítá dle jednotlivých ustanovení pojistných podmínek daných produktů. Výpočet neuhrazené/neodúčtované části počátečních
nákladů a poplatku za předčasné ukončení smlouvy je stanoven následovně:
Euromilionář
- neodúčtovaná část počátečních nákladů – od technického počátku pojištění je fondový účet snížen vždy o jednu čtvrtinu sjednaného minimálního
pojistného a jeho odúčtování z fondového účtu se uskutečňuje po dobu dle sjednané pojistné doby
Délka pojistné doby (let) Doba odúčtování počátečních nákladů (měsíce)
0 – 15

60

16 – 25

72

26 – 35

84

36 a více

96

- Poplatek za předčasné ukončení smlouvy

1 000 Kč

Wüstenrot ProRodinu
- neuhrazená část počátečních nákladů se stanoví jako procento z běžného pojistného určeného na investici, které mělo být uhrazeno do konce
pojistné doby, dle následující tabulky
Pojistný rok
Výše poplatku

1. - 30. rok

31. a další roky

7%

0%

- Poplatek za předčasné ukončení smlouvy

500 Kč

Wüstenrot ProInvest, Wüstenrot Invest
- neuhrazená část počátečních nákladů se stanoví jako procento z běžného pojistného určeného na investici, které mělo být uhrazeno do konce
pojistné doby, dle následující tabulky
Pojistný rok
Výše poplatku

1. - 30. rok

31. a další roky

7%

0%
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Wüstenrot ProGold Invest
- neuhrazená část počátečních nákladů se stanoví jako procento z pojistného určeného na investici, které mělo být uhrazeno do konce pojistné doby
Pojistný rok

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. a další rok

Výše poplatku

100 %

6%

5%

4%

3%

Wüstenrot ProBudoucnost, Wüstenrot Profesional, Nejlepší pojistka Plus, Nejlepší pojistka, Důchodový balíček, Životní balíček, Přítel,
Dětský balíček, Důchodová pojistka
- neuhrazená část počátečních nákladů se stanoví jako procento z běžného pojistného určeného na investici, které mělo být uhrazeno do konce
pojistné doby
Pojistný rok

1. a 2. rok

3. a další roky

100 %

2%

Výše poplatku

Pojištění PERPETUUM, Wüstenrot Gold, Kapitálová pojistka, Penzijní pojistka, Vkladová pojistka, Dětská pojistka, Životní kapitálová pojistka
SPECIAL, Životní vkladová pojistka SPECIAL, Kapitálová pojistka SPECIAL, Penzijní pojistka SPECIAL, Úvěrová kapitálová pojistka SPECIAL,
Vkladová pojistka SPECIAL, Životní pojistka SPONSOR, Životní kapitálová pojistka SPONSOR, Kapitálová pojistka SPONSOR, Penzijní pojistka
SPONSOR, Úrazová pojistka
- neuhrazená část počátečních nákladů se stanoví jako procento z kapitálové rezervy
Pojistný rok
Výše poplatku

1. a 2. rok

3. a další roky

již zaniklo dle podmínek pojišťovny Wüstenrot

2%

Wüstenrot Gold
- neuhrazená část počátečních nákladů se stanoví jako procento z odbytného
Pojistný rok
Výše poplatku

1. a 2. rok

3. a další roky

již zaniklo dle podmínek pojišťovny Wüstenrot

2%

Jubilejní pojistka SPONSOR
- odbytné se stanovuje jako větší z částek součet zaplaceného předepsaného pojistného za 10 let trvání pojištění a jubilejní prémie za 10 let trvání
pojištění nebo součet rezervy a přebytku; pokud je odbytné stanoveno jako součet rezervy a přebytku, výše neuhrazené části počátečních nákladů
se určí z tohoto součtu dle následující tabulky
Pojistný rok
Výše poplatku

1. a 2. rok

3. a další roky

již zaniklo dle podmínek pojišťovny Wüstenrot

11,5 %
(toto procento se za každý rok od počátku trvání smlouvy snižuje o 0,5 %)

Za odkoupení podílových jednotek (dílčí odkupné)
Euromilionář

500 Kč za každé odkoupení podílových jednotek

Wüstenrot ProRodinu

250 Kč za každé odkoupení podílových jednotek

Wüstenrot Invest, Wüstenrot ProInvest

0 Kč

Wüstenrot ProGold Invest

2 % z odkupovaných podílových jednotek

Ostatní investiční produkty

190 Kč za každé odkoupení podílových jednotek

Za převod podílových jednotek
Euromilionář

200 Kč za každý převod

Wüstenrot ProRodinu, Wüstenrot Invest, Wüstenrot ProInvest

0 Kč

Za změnu alokačního poměru běžného/mimořádného pojistného
Euromilionář, Wüstenrot Invest, Wüstenrot ProInvest

0 Kč

Wüstenrot ProRodinu

0 Kč dvakrát za pojistný rok (při nevyčerpání se nepřevádí do dalšího roku)
100 Kč při každé další změně

Za správu fondů
Celková nákladovost fondů může být také ovlivněna náklady spojenými se správou podílových jednotek externích fondů v portfoliu fondu. Ukazatel
celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) externích fondů je uveden v rámci investičních reportů na internetových stránkách pojistitele.
Fond

p. a.

Fond

p. a.

Dluhopisový fond Jistota

1,00 %

Fond Garance 2

0,00 %

Dluhopisový fond ETF Global High Yield

0,90 %

WI – Garantované portfolio 1,3

0,00 %

Akciový fond ETF Global Emerging Markets

1,25 %

WI – Garantované portfolio 1,9

0,00 %

Akciový fond ETF World

1,10 %

WI stabilní

0,00 %

Za poskytnutí půjčky
Wüstenrot ProGold Invest

dle podmínek popsaných v pojistné smlouvě

Ostatní (pokud na ní dle pojistných podmínek plyne nárok)

1 % z půjčky, min. 190 Kč

Za zaslání upomínky o zaplacení pojistného

50 Kč
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Za vyhotovení duplikátu a/nebo kopií dokumentů, které pojistník
obdržel (např. pojistné smlouvy, VPP, PP apod.)

50 Kč za jednu stranu A4

Za vyhotovení informací o stavu pojistné smlouvy častěji než jednou
za pojistný rok (např. přehled pohybů na účtu pojistníka apod.)

50 Kč

Podíl pojistitele na nákladech spojených s uplatněním práva
na pojistné plnění

maximálně 100 Kč

PARAMETRY POJIŠTĚNÍ
Limit, od kterého jsou peněžní částky pojistitelem zaslány
na účet

50 000 Kč

Minimální mimořádné pojistné
Euromilionář

0 Kč

Ostatní investiční produkty

1 000 Kč

Minimální hodnota zůstatku podílových jednotek po částečném (dílčím) odkupu
Euromilionář

6 300 Kč

Wüstenrot ProRodinu

2 700 Kč

Wüstenrot ProInvest

2 652 Kč

Wüstenrot Invest

10 % hodnoty fondu a zároveň 2 652 Kč

Ostatní investiční produkty

5 000 Kč

Minimální hodnota odkupovaných podílových jednotek
Euromilionář, Wüstenrot ProRodinu, Wüstenrot ProInvest, Wüstenrot Invest 100 Kč
Wüstenrot ProGold Invest

0 Kč

Ostatní investiční produkty

500 Kč

INVESTOVÁNÍ POJISTNÉHO
Informace o omezení investování  

Ke dni 01. 05. 2017 je omezeno investování pojistného do fondu WI – garantované portfolio 1,3, WI – garantované portfolio 1,9 a WI stabilní portfolio.
K tomuto dni vyhlašujeme, že alokační poměr do vyjmenovaných fondů již nelze zvyšovat.

RIZIKOVÉ POJISTNÉ
Měsíční sazby rizikového pojistného za pojištění rizika smrti v základním pojištění na částku 100 000 Kč
ProInvest
Věk

Sazba

Věk

Sazba

Věk

Sazba

Věk

Sazba

15

2,16667

29

6,25000

43

19,66667

57

86,66667

16

2,91667

30

6,33333

44

22,08333

58

95,33333

17

3,83333

31

6,66667

45

25,08333

59

105,08333

18

4,83333

32

7,16667

46

28,58333

60

115,33333

19

5,50000

33

7,66667

47

32,25000

61

125,58333

20

5,83333

34

8,41667

48

35,91667

62

135,58333

21

6,08333

35

9,25000

49

39,66667

63

145,66667

22

6,08333

36

10,16667

50

43,83333

64

156,75000

23

6,16667

37

11,25000

51

48,58333

65

169,75000

24

6,16667

38

12,33333

52

54,08333

66

185,16667

25

6,16667

39

13,50000

53

60,00000

67

202,75000

26

6,16667

40

14,75000

54

66,08333

68

222,00000

27

6,25000

41

16,08333

55

72,33333

69

242,58333

28

6,25000

42

17,75000

56

79,08333
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