
 S vámi od A do Z

Sazebník poplatků životního pojištění  
(pro smlouvy uzavřené do 31.12.2012, na které se nevztahuje specifikace podmínek pojištění )

POPLATKY
•  Za změnu osobních údajů 0 Kč
•  Za změnu oprávněné osoby (obmyšleného) 0 Kč  
•  Za změnu výše pojistného 0 Kč
•  Za změnu lhůty a způsobu placení 0 Kč
•  Za změnu pojistníka 0 Kč
•  Za změnu pojistné doby 0 Kč 
•  Za změnu pojistné částky 0 Kč
•  Za provedení redukce smlouvy 0 Kč
•  Za vyhotovení potvrzení na uplatnění daňových výhod 0 Kč
•  Za zrušení pojistné smlouvy 0 Kč
•  Za obnovení po zániku/po redukci smlouvy 390 Kč
•  Za poskytnutí zápůjčky 1 390 Kč (od 01.01.2015 není poskytována)
•  Za zaslání upomínky o zaplacení pojistného      50 Kč
•  Za vyhotovení duplikátu a/nebo kopií dokumentů, které pojistník   50 Kč za jednu stranu A4
 obdržel (např. pojistné smlouvy, VPP, ZPP apod.)
•  Za vyhotovení informací o stavu pojistné smlouvy častěji než jednou  50 Kč
 za pojistný rok
•  Podíl pojistitele na nákladech spojených s uplatněním práva maximálně 100 Kč 

na pojistné plnění

SLEVY
•  Sleva na pojistném za připojištění (AKP, Abeceda Plus, ARP)
 -  pro smlouvy s běžně placeným pojistným činí sleva 25 % z pojistného za připojištění, pokud jsou sjednána alespoň 3 připojištění
•  Sleva na běžném pojistném za hlavní pojištění (ARP) 

-  v případě nové vinkulace ve prospěch banky, spořitelny nebo stavební spořitelny (registrované na území České republiky) činí sleva 15 %  
z pojistného za hlavní pojištění. V případě ukončení vinkulace zaniká právo na slevu na běžném pojistném k nejbližší splatnosti po zániku 
vinkulace; pokud bude pojistná smlouva sjednána s pojistným plánem, zaniká právo k nejbližšímu výročnímu dni.

PArAmetry Pojištění
•  Limit, od kterého jsou peněžní částky pojistitelem zaslány výhradně na účet 50 000 Kč

•  Hodnota dynamiky 0 %

Platnost od 01.06.2015          


