Specifikace podmínek pojištění pro pojištění RP1
POPLATKY

•
•

Měsíční poplatek za vedení účtu pojistníka
0 Kč
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek - mimořádné pojistné
PRO život nákupní cena = prodejní cena / (1 – 5 %)
JISTOTA PRO život nákupní cena = prodejní cena
odkupné je rovno hodnotě podílových jednotek zjištěné ke dni zániku
• Za předčasný zánik pojištění s výplatou odkupného ve 2 měsících
pojištění snížené o stornopoplatek ve výši 400 Kč
od uzavření smlouvy
• Za předčasný zánik pojištění s výplatou odkupného po 2 měsících
odkupné je rovno hodnotě podílových jednotek zjištěné ke dni zániku
od uzavření smlouvy
pojištění snížené o stornopoplatek;
stornopoplatek se stanoví ve výši procenta z akumulačních podílových
jednotek podle níže uvedené tabulky a činí minimálně 400 Kč
Stornopoplatek
Akumulační podílové jednotky

1. rok
6%

2. rok
4%

3. rok
2%

4. rok a další
2%

SLEVY A BONUSY
•

Sleva na pojistném za připojištění
Počet připojištění
1-3
4
5 a více
Sleva
0%
5%
10 %
Do počtu připojištění se započítávají všechna sjednaná připojištění pro všechny pojištěné osoby (s výjimkou připojištění smrti úrazem (SU2) sjednaného pro děti), přičemž jednotlivé složky úrazového připojištění typu A/typu B se započítávají jako 1 připojištění. Byla-li na některé připojištění
přiznána sleva 25 %, zůstává výše slevy beze změny.
• Sleva na pojistném za připojištění pro případ smrti (S3)
V případě vinkulace ve prospěch banky, spořitelny nebo stavební spořitelny (registrované na území České republiky) činí sleva 15 % za připojištění pro případ smrti. V případě ukončení vinkulace bude sleva na běžném pojistném k nejbližší splatnosti po zániku vinkulace zrušena a pojistné
se o částku slevy navýší; pokud bude pojistná smlouva sjednána s pojistným plánem, bude tato změna provedena k nejbližšímu výročnímu dni.

DAŇOVÉ VÝHODY (s účinností od 01.01.2015)
PRO daňové výhody od roku 2015

Běžně placená smlouva se nachází v tom roce trvání pojištění, do něhož je pojistné předepsáno a zároveň zaplaceno. Pro smlouvu ve splaceném stavu se rokem rozumí
skutečný rok trvání pojištění ke dni zániku pojištění.

•
•
•

Za změnu alokačního poměru mimořádného pojistného

•

Za převod podílových jednotek

•

Roční poplatek za správu fondů

0 Kč jednou za pojistný rok (při nevyčerpání se převádí do dalšího roku);
60 Kč při každé další změně
0 Kč jednou za pojistný rok (při nevyčerpání se převádí do dalšího roku);
60 Kč při každé další změně

Celková nákladovost fondu 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
Dluhopisový fond Jistota
Smíšený fond Rovnováha
Smíšený fond Dynamika
Fond Komodity
Fond Energie
Akciový fond Global

Zkratka
DF Jistota
SF Rovnováha
SF Dynamika
Fond Komodity
Fond Energie
AF Global

(platí pro smlouvy, které k 31.12.2014 splňovaly zákonné podmínky pro
daňové výhody a pojistník si zařazení smlouvy do této varianty zvolil)

0 Kč
0 Kč jednou za pojistný rok (při nevyčerpání se převádí do dalšího roku);
500 Kč za další odkoupení akumulačních podílových jednotek

Za převod pojištění do splaceného stavu při dožití
Za odkoupení akumulačních podílových jednotek

Poplatek
1,00 %*
1,10 %
1,10 %
1,10 %
1,10 %
1,00 %

Fond
Akciový fond Evropa
Akciový fond ETF World
Fond Garance 2
Smíšený fond Flexi-Asset 1
Smíšený fond Flexi-Asset 2
Fond Garance

Zkratka
AF Evropa
AF ETF World
Fond Garance 2
SF Flexi 1
SF Flexi 2
Fond Garance

Poplatek
1,10 %
1,10 %*
0,00 %
1,10 %
1,10 %
1,50 %

BEZ daňových výhod od roku 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úročení akumulovaného dluhu
Za vyhotovení informace o stavu pojistné smlouvy
Za změnu pojistné doby
Za změnu osobních údajů
Za změnu oprávněné osoby (obmyšleného)
Za změnu výše pojistného
Za změnu lhůty a způsobu placení
Za změnu pojistníka
Za vyhotovení duplikátu pojistky
Za vyhotovení potvrzení na uplatnění daňových výhod
Za zaslání upomínky o zaplacení pojistného
Za vyhotovení duplikátu a/nebo kopií dokumentů, které pojistník
obdržel (např. pojistné smlouvy, VPP, ZPP apod.)
Za vyhotovení informací o stavu pojistné smlouvy častěji než jednou
za pojistný rok (např. přehled pohybů na účtu pojistníka apod.)
Podíl pojistitele na nákladech spojených s uplatněním práva
na pojistné plnění
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0 % ročně
0 Kč jednou za pojistný rok na výročí; 60 Kč za každé další vyhotovení
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
50 Kč
50 Kč za jednu stranu A4

PARAMETRY POJIŠTĚNÍ
•
•
•
•
•
•

•

Limit, od kterého jsou peněžní částky pojistitelem zaslány výhradně na účet
50 000 Kč
Minimální mimořádné pojistné
1 000 Kč
Minimální hodnota odkupovaných akumulačních podílových jednotek (částečný odkup)
1 000 Kč
Minimální hodnota zůstatku akumulačních podílových jednotek po částečném odkupu
0 Kč
Minimální hodnota účtu po převodu pojištění do splaceného stavu při dožití
10 000 Kč
Připojištění pro případ pracovní neschopnosti (PUV1)
Limit pro denní dávku sjednávanou (měněnou) bez zkoumání příjmů (platí pro smlouvy uzavřené od 01.04.2011)
- denní dávka poskytovaná od 15. dne
200 Kč
- denní dávka poskytovaná od 29. dne
400 Kč
Připojištění denního odškodného za průměrnou dobu léčení následků úrazu s progresivním plněním v úrazovém připojištění typu A (tarif
US7-DO) - týká se pouze připojištění PRO život
Limity pro denní odškodné sjednávané (měněné) nezávisle na výši příjmu pro připojištění s počátkem (účinnosti změny) od 01.02.2012
- denní odškodné
500 Kč

INVESTOVÁNÍ POJISTNÉHO
•

Investiční strategie (platí pro mimořádné pojistné)
Rozpis umístění pojistného do fondů

DF Jistota
AF Global
Fond Komodity
Fond Energie
AF Evropa
•
•

50 Kč
maximálně 100 Kč

Není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (rozumí se zejména částečný odkup).
Je umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá
zánik pojistné smlouvy, a to v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy.

(platí pro ostatní smlouvy)

*platí od 1. 12. 2016; do 30. 11. 2016 platí pro DF Jistota 1,10 % a pro AF ETF World 0,45 %
Alokaci do Fondu Garance nelze sjednat pro pojistné smlouvy uzavřené po 20.12.2012, rovněž ani pro změny alokace a převody podílových jednotek provedené po tomto
datu. Poplatek za správu Fondu Garance nesnižuje cenu podílových jednotek, promítá se výhradně do stanovení hodnoty podílu na výnosech.

Platnost od 01.12.2016

•

Platí pro smlouvy uzavřené od 01.02.2012
Konzervativní
Vyvážená
70 %
45 %
10 %
20 %
5%
10 %
5%
10 %
10 %
15 %

Pro účely Fondu Garance se rozumí
- frekvence připisování podílu na výnosech
měsíční
Informace o ukončení investování mimořádného pojistného do Fondu Garance
Ke dni 01.02.2012 bylo ukončeno investování mimořádného pojistného do Fondu Garance.
Ke dni 01.02.2012 pojistitel provedl změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné;
mimořádné pojistné, které bylo alokováno do Fondu Garance, je od tohoto data alokováno
do fondu DF Jistota (jednotky umístěné k tomuto datu ve Fondu Garance se nepřevádí).
Pro účely Fondu Garance 2 se rozumí
- fond pro převod pojištění do splaceného stavu

DF Jistota

Růstová
20 %
35 %
10 %
10 %
25 %

