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Přehled administrativních poplatků a limitů
pro životní pojištění KZP1 a KZP1/J
v souladu se Zvláštními pojistnými podmínkami
Poplatek
1.

Výběr z KH

Min. výše
poplatku

Max. výše
poplatku

25 Kč
0,5 %

2.

z požadované částky za
každý započatý týden
zkrácení výplatní lhůty

Zkrácení šestitýdenní lhůty pro výběr z KH

Limit
3.

Minimální výběr z KH

4.

Maximální počet výběrů z KH v pojistném roce

není stanoven
1

Použité zkratky: KH – kapitálová hodnota pojištění
Pozn.: Pokud je pojistitelem povolen výběr z kapitálové hodnoty pojištění KSP/J a MINI, účtuje si pojistitel poplatky
uvedené v Přehledu administrativních poplatků a limitů pro životní pojištění KZP1 a KZP1/J.

Účinnost od 1. 4. 2012
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Přehled administrativních poplatků a limitů
pro pojištění KZP13

Poplatek
1.

Úhrada mimořádného pojistného

–

2.

Úhrada mimořádného pojistného
zaměstnavatelem

–

3.

Výběr z KH

4.

Zkrácení šestitýdenní lhůty pro výběr z KH

z požadované částky za
každý započatý týden
zkrácení výplatní lhůty

Provedení odbytného

(před snížením o dosud
neuhrazené kalkulované
náklady pojistitele)

Min. výše
poplatku

Max. výše
poplatku

100 Kč

300 Kč

0 Kč
0,5 %

2,5 % z KH

5.

6.

Provedení předčasného dožití

0 Kč

(v souladu s pojistnými podmínkami)

Limit
7.

Minimální výše úhrady mimořádného pojistného
pojistníkem

není povolena

8.

Minimální výše úhrady mimořádného pojistného
zaměstnavatelem

není povolena

9.

Maximální výše úhrady mimořádného pojistného
pojistníkem nebo zaměstnavatelem

není povolena

10. Maximální počet výběrů z KH v pojistném roce

1

Použité zkratky: KH – kapitálová hodnota

Účinnost od 1. 1. 2016
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Přehled administrativních poplatků a limitů
pro pojištění DA1

Poplatek
1.

Úhrada mimořádného pojistného

–

2.

Úhrada mimořádného pojistného
zaměstnavatelem

–

Min. výše
poplatku

Max. výše
poplatku

100 Kč

300 Kč

2,5 % z KH

3.

Provedení odbytného

4.

Provedení předčasného dožití

(před snížením o dosud
neuhrazené kalkulované
náklady pojistitele)

0 Kč

(v souladu s pojistnými podmínkami)

Limit
5.

Minimální výše úhrady mimořádného pojistného
pojistníkem

není povolena

6.

Minimální výše úhrady mimořádného pojistného
zaměstnavatelem

není povolena

7.

Maximální výše úhrady mimořádného pojistného
pojistníkem nebo zaměstnavatelem

není povolena

8.

Výběr z kapitálové hodnoty pojištění

není povolen

Použité zkratky: KH – kapitálová hodnota

Účinnost od 1. 1. 2016
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Sazebník administrativních poplatků a limitů
pro životní pojištění Kvarteto a Trio

Poplatek
1.

Úhrada mimořádného pojistného

25 Kč

2.

Výběr mimořádného pojistného

50 Kč

3.

Zkrácení šestitýdenní lhůty pro výběr mimořádného
pojistného

0,5 %

z požadované částky za každý započatý týden zkrácení
výplatní lhůty

Limit
4.

Minimální výše redukované pojistné částky

25 000 Kč

5.

Minimální limit mimořádného pojistného

3 000 Kč

6.

Maximální limit mimořádného pojistného

není stanoven

7.

Minimální výběr mimořádného pojistného

3 000 Kč

8.

Maximální počet výběrů mimořádného pojistného
v průběhu jednoho pojistného roku

Účinnost od 1. 4. 2012
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2

Sazebník administrativních poplatků a limitů
pro výnosové životní pojištění KreditPlus

Poplatek
1.

Úhrada mimořádného pojistného

0 Kč

2.

Výběr z disponibilní složky pojistného

50 Kč

3.

Zkrácení šestitýdenní lhůty pro výběr z disponibilní
složky pojistného

0,5 %

z požadované částky za každý započatý týden zkrácení
výplatní lhůty

Limit
4.

Minimální limit mimořádného pojistného

3 000 Kč

5.

Maximální limit mimořádného pojistného

není stanoven

6.

Minimální výběr z disponibilní složky pojistného

7.

Maximální počet výběrů z disponibilní složky
pojistného v průběhu jednoho pojistného roku

Účinnost od 1. 4. 2012

3 000 Kč
4
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Sazebník administrativních poplatků a limitů

- pro pojištění dětí a rodičů Čtyřlístek a vedlejší pojištění SVCH2
- pro životní pojištění prostředků na výživu dětí podle sazby M5 a vedlejší
pojištění SVCH2
Poplatek
1.

Úhrada mimořádného pojistného

25 Kč

2.

Výběr mimořádného pojistného

50 Kč

3.

Zkrácení šestitýdenní lhůty pro výběr mimořádného
pojistného

0,5 %

z požadované částky za každý započatý týden zkrácení
výplatní lhůty

Limit
4.

Minimální výše redukované pojistné částky

5.

Minimální limit mimořádného pojistného

3 000 Kč

6.

Maximální limit mimořádného pojistného

není stanoven

7.

Minimální výběr mimořádného pojistného

3 000 Kč

8.

Maximální počet výběrů mimořádného pojistného
v průběhu jednoho pojistného roku

2

9

Maximální násobek pojistné částky vedlejšího pojištění
SVCH2 ve vazbě na pojistnou částku hlavního pojištění

5

Účinnost od 1. 4. 2012

25 000 Kč
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Sazebník administrativních poplatků a limitů SPEKTRUM
a SPEKTRUM D
Program SPEKTRUM, SPEKTRUM D
Poplatek
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
500 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
60 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
35 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
5 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
60 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
35 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
5%
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0,7 %
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Změny pojištění
Provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
Provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
Ostatní poplatky
Poplatek za správu pojištění*
Poplatek při zániku pojištění s výplatou odkupného*
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do
internetové aplikace
Program SPEKTRUM, SPEKTRUM D
Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce

* platí pro pojistné smlouvy s počátkem pojištění od 1. 5. 2009

Účinnost od 1. 7. 2015
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0 Kč
100 Kč
60 Kč měsíčně
500 Kč
0 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
Limit
3 000 Kč
1

Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Výplatní lhůta
Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného SPEKTRUM/
SPEKTRUM D
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného v pojistném roce
Výplatní lhůta
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění
Program SPEKTRUM, SPEKTRUM D
Technická úroková míra

Účinnost od 1. 7. 2015
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Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové
hodnoty pojištění postačuje pro
úhradu pojistného rizika z jednotlivých
pojištění sjednaných v pojistné smlouvě
a úhradu poplatků do konce pojistné
doby, minimálně však 2 000 Kč.

6 týdnů
500 Kč
není stanoven
1 000 Kč
12
6 týdnů
10 000 Kč
24 měsíců
48 měsíců
500 Kč
Hodnota
2,40 %

Sazebník administrativních poplatků a limitů – KZP LIFE
Pojištění KZP LIFE

Poplatek

Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
1 000 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
95 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
40 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
5 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
95 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
40 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
5%
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0,7 %
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 %

Zkrácení výplatní lhůty

z požadované částky za každý započatý týden
zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 %

Zkrácení výplatní lhůty

z požadované částky za každý započatý týden
zkrácení výplatní lhůty

Změny pojištění
Provedení změny
Zánik pojištění
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného

100 Kč
0 Kč
Limit

Ostatní poplatky
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
30 Kč
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
30 Kč
Mimořádné pojistné
Minimální limit mimořádného pojistného
500 Kč
Maximální limit mimořádného pojistného
není stanoven
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
3 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
1

Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Výplatní lhůta

Účinnost od 1. 7. 2015

Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové hodnoty
pojištění postačuje pro úhradu pojistného
rizika z jednotlivých pojištění sjednaných
v pojistné smlouvě a úhradu poplatků
do konce pojistné doby, minimálně však
2 000 Kč.

6 týdnů

11

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
1 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
12
Výplatní lhůta
6 týdnů
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
10 000 Kč
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
24 měsíců
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
48 měsíců
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
300 Kč
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění
Hodnota
Technická úroková míra
2,4 % p. a.

Účinnost od 1. 7. 2015
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Sazebník administrativních poplatků a limitů 
– KZP KOMPLET
Pojištění KZP KOMPLET

Poplatek

Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
1 000 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
95 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část) pro
40 % (z lhůtního pojistného)
pojistné smlouvy s datem uzavření do 31. 1. 2006 včetně
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část) pro
60 % (z lhůtního pojistného)
pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 2. 2006
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
5 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
95 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
40 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část) pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 31. 1. 2006 včetně
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
60 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část) pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 2. 2006
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
5%
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0%
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 %

z požadované částky za každý
započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 %

z požadované částky za každý
započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Zkrácení výplatní lhůty
Změny pojištění
Provedení změny
Zánik pojištění
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného

100 Kč
0 Kč

Limit
Mimořádné pojistné
Minimální limit mimořádného pojistného
500 Kč
Maximální limit mimořádného pojistného
není stanoven
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
3 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
1

Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Účinnost od 1. 7. 2015
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Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové hodnoty
pojištění postačuje pro úhradu pojistného
rizika z jednotlivých pojištění sjednaných
v pojistné smlouvě a úhradu poplatků
do konce pojistné doby, minimálně však
2 000 Kč.

Výplatní lhůta
6 týdnů
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
1 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
12
Výplatní lhůta
6 týdnů
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění

24 měsíců
48 měsíců
300 Kč
Hodnota
2,4 % p. a.

Technická úroková míra

Účinnost od 1. 7. 2015

10 000 Kč
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Sazebník administrativních poplatků a limitů
– SPEKTRUM J
Program SPEKTRUM J

Poplatek

Poplatky z pojistného
Jednorázové pojistné
Alokační poplatek – pevná část
Alokační poplatek – procentuální část
Inkasní poplatek
Dodatečné jednorázové pojistné
Alokační poplatek – pevná část

1 500 Kč
4 % (z jednorázového pojistného)
0 Kč
0 Kč
4 % (z dodatečného jednorázového

Alokační poplatek – procentuální část

pojistného)

Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0,7 %
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení jednorázového a dodatečného
jednorázového pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 %
Zkrácení výplatní lhůty
z požadované částky za každý

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 %
Zkrácení výplatní lhůty
z požadované částky za každý

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Změny pojištění
Provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
Provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
Ostatní poplatky
Poplatek za správu pojištění*
Poplatek při zániku pojištění s výplatou odkupného*
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do
internetové aplikace
Program SPEKTRUM J
Jednorázové pojistné
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení jednorázového pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení jednorázového pojistného v pojistném roce
Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty
Minimální pojistná částka dalšího pojištění ve variantě plnění D (doplňková)
po snížení na základě výplaty z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na
základě zaplacení jednorázového a dodatečného jednorázového pojistného
Výplatní lhůta

45 Kč měsíčně
500 Kč
0 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
Limit
3 000 Kč
1
Součet částek potřebných na úhradu pojistného
rizika z jednotlivých pojištění sjednaných v
pojistné smlouvě a úhradu poplatku za správu
pojištění, a to až do konce pojistné doby,
minimálně však 10 000 Kč.

50 000 Kč
6 týdnů

* platí pro pojistné smlouvy s počátkem pojištění od 1. 5. 2009

Účinnost od 1. 12. 2011

0 Kč
100 Kč

15

Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného v pojistném roce
Výplatní lhůta
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení
jednorázového a dodatečného jednorázového pojistného rozhodná pro
zánik pojištění
Program SPEKTRUM J
Technická úroková míra

Účinnost od 1. 12. 2011
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500 Kč
není stanoven
1 000 Kč
12
6 týdnů

500 Kč
Hodnota
2,40 %

Sazebník administrativních poplatků a limitů
– TRIUMF INVEST
TRIUMF INVEST

Poplatek

Jednorázové pojistné – alokační poplatek (podle výše jednorázového pojistného)
30 000 – 499 999 Kč
3 % z jednorázového pojistného
500 000 Kč a více
2 % z jednorázového pojistného
Mimořádné pojistné
Nelze hradit
360 Kč
Poplatek za správu pojištění
za každý započatý pojistný rok
Výplata části hodnoty podílů pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 26. 5. 2009 a od 1. 7. 2009 včetně
V 1. pojistném roce
Nelze provádět
V 2. a 3. pojistném roce
2 % z hodnoty výplaty
Ve 4. až 9. pojistném roce
1 % z hodnoty výplaty
Výplata části hodnoty podílů pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 6. 2009 a do 25. 6. 2009 včetně
V 1. pojistném roce
Nelze provádět
V 2. až 3. pojistném roce
4 % z hodnoty výplaty
Ve 4. až 5. pojistném roce
3 % z hodnoty výplaty
Zkrácení výplatní lhůty
0 Kč
Výplata části hodnoty podílů z garantovaného programu investování
0 Kč
Zánik pojištění s výplatou odkupného - stornovací poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření
do 26. 5. 2009 a od 1. 7. 2009 včetně
V 1. až 3. pojistném roce
2 % z hodnoty podílů
Ve 4. až 9. pojistném roce
1 % z hodnoty podílů
Zánik pojištění s výplatou odkupného - stornovací poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření
od 1. 6. 2009 a do 25. 6. 2009 včetně
V 1. až 3. pojistném roce
4 % z hodnoty podílů
Ve 4. až 5. pojistném roce
3 % z hodnoty podílů
Limit
Minimální výplata z hodnoty podílů
4 800 Kč
Maximální počet výplat z hodnoty podílů v pojistném roce
Není omezen
Minimální zůstatek po provedení výplaty z hodnoty podílů
10 000 Kč
Výplatní lhůta
6 týdnů
Minimální jednorázové pojistné
75 000 Kč
Limit pojistného plnění pro případ plné invalidity následkem úrazu
500 000 Kč
Zhodnocení garantovaného programu investování (pouze pro Triumf
1 % p. a.
Invest s tržním programem investování typu Duo Bonus)
Datum převodu na podíly programu investování pro pojistné smlouvy s datem uzavření:
– od 01. 06. do 12. 07. 2005 – 29. července 2005
– od 25. 07. do 09. 09. 2005 – 27. září 2005
– od 19. 09. do 24. 10. 2005 – 9. listopadu 2005
– od 21. 08. 2006 – v den splatnosti počátečních úpisů příslušného fondu, který je uveden v Informacích pro zájemce o pojištění
ve smyslu § 65 a § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Účinnost od 1. 3. 2013
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Sazebník administrativních poplatků a limitů
– SPEKTRUM INVEST
Program SPEKTRUM INVEST

Poplatek

Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
Inkasní poplatek
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
Inkasní poplatek
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
Inkasní poplatek
Správa aktiv

42 Kč (měsíčně)
60 % (z lhůtního pojistného)
35 % (z lhůtního pojistného)
5 % (z lhůtního pojistného)
10 Kč
0 Kč
60 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
35 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
5 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
0 Kč
0%
0 Kč

1 % (z aktuální hodnoty podílů
ročně)
Výplata z hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Provedení výplaty
50 Kč
Zkrácení výplatní lhůty
0 Kč
Výplata z hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Provedení 1. výplaty v pojistném roce
0 Kč
Provedení každé další výplaty v pojistném roce
100 Kč
Zkrácení výplatní lhůty
0 Kč
Změny pojištění
Provedení 1. změny v pojistném roce
0 Kč
Provedení každé další změny v pojistném roce
100 Kč
Převod podílů programů investování
Provedení 1. převodu v pojistném roce
0 Kč
Provedení každého dalšího převodu v pojistném roce
100 Kč
Změna alokace běžného a dodatečného běžného pojistného
Provedení 1. změny v pojistném roce
0 Kč
Provedení každé další změny v pojistném roce
100 Kč
Zánik pojištění
Poplatek při zániku pojištění s výplatou hodnoty podílů vytvořené na
0 Kč
základě zaplacení mimořádného pojistného
Limit
Mimořádné pojistné
Minimální limit mimořádného pojistného
3 000 Kč
Maximální limit mimořádného pojistného
není stanoven
Výplata z hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Minimální výplata z hodnoty podílů
3 000 Kč
Maximální počet výplat z hodnoty podílů v pojistném roce
1
Minimální výše hodnoty podílů po provedení výplaty
10 000 Kč
Výplatní lhůta
6 týdnů
Poplatek za správu aktiv

Účinnost od 1. 4. 2012
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Výplata z hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z hodnoty podílů
3 000 Kč
3
Maximální počet výplat z hodnoty podílů v pojistném roce
Výplatní lhůta
6 týdnů
Převod podílů programů investování
Minimální hodnota převáděných podílů
3 000 Kč
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení běžného a
10 000 Kč
dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
48 měsíců
Maximální doba trvání každých platebních prázdnin
12 měsíců
Minimální doba trvání pojištění mezi jednotlivými platebními prázdninami
12 měsíců
Maximální počet platebních prázdnin za dobu trvání pojištění
3
Splacený stav (redukce pojištění)
Minimální výše hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení běžného
20 000 Kč
a dodatečného běžného pojistného pro převod do splaceného stavu
Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty podílů vytvořené na základě zaplacení běžného
0 Kč
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění

Účinnost od 1. 4. 2012
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Sazebník administrativních poplatků a limitů – KZPLife IN
Pojištění KZPLife IN

Poplatek

Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
1 000 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
95 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část) pro
60 % (z lhůtního pojistného)
pojistné smlouvy s datem uzavření do 31. 12. 2007 včetně
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část) pro
90 % (z lhůtního pojistného)
pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 1. 2008
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
5 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
95 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
60 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část) pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 31. 12. 2007 včetně
Alokační poplatek (pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
90 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část) pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 1. 2008
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
5%
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0,7 %
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 %
Zkrácení výplatní lhůty
z požadované částky za každý započatý
týden zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 %
Zkrácení výplatní lhůty
z požadované částky za každý započatý týden
zkrácení výplatní lhůty

Změny pojištění
Provedení změny
Zánik pojištění
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného

100 Kč
0 Kč
Limit

Ostatní poplatky
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
30 Kč
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
30 Kč
Mimořádné pojistné
Minimální limit mimořádného pojistného
500 Kč
Maximální limit mimořádného pojistného
není stanoven
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
3 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
1

Účinnost od 1. 7. 2015
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Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové hodnoty
pojištění postačuje pro úhradu pojistného
rizika z jednotlivých pojištění sjednaných
v pojistné smlouvě a úhradu poplatků
do konce pojistné doby, minimálně však
2 000 Kč.

Výplatní lhůta
6 týdnů
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
1 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
12
Výplatní lhůta
6 týdnů
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění

24 měsíců
48 měsíců
300 Kč
Hodnota
2,4 % p. a.

Technická úroková míra

Účinnost od 1. 7. 2015

10 000 Kč
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Sazebník administrativních poplatků a limitů
pro investiční životní pojištění VARIACE a VARIACE D
Program VARIACE , VARIACE D

Poplatek

Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
1 000 Kč

Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část

(z lhůtního pojistného)

pro pojistnou dobu do 14 let

70 %

pro pojistnou dobu 15 až 24 let

90 %
95 %

pro pojistnou dobu 25 a více let
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část

(z lhůtního pojistného)

pro pojistnou dobu do 14 let

15 %

pro pojistnou dobu 15 až 24 let

15 %
30 %

pro pojistnou dobu 25 a více let

5 % (z lhůtního pojistného)

Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část

15 Kč

Inkasní poplatek
Dodatečné běžné pojistné

0 Kč

Alokační poplatek pro 1. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – procentuální
část

(z dodatečného lhůtního
pojistného)

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – max. 14 let

70 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 15 až 24 let

90 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 25 a více let

95 %

Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – procentuální
část

(z dodatečného lhůtního
pojistného)

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – max. 14 let

15 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 15 až 24 let

15 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 25 a více let

30 %

Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po datu účinnosti změny pojištění –
procentuální část

5 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)

Mimořádné pojistné
0,7 % (ze zaplaceného
mimořádného pojistného)
0 Kč

Alokační poplatek
Inkasní poplatek
Poplatky z hodnoty pojištění
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné a každý jednotlivý
program investování (kromě Garantovaného programu investování)
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné pro Garantovaný
program investování
Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné a každý jednotlivý program
investování
Správa pojištění

1,2 % p. a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
0 % p. a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
0 % p.a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
60 Kč měsíčně

Poplatek za správu pojištění

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
50 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Změna pojištění
Poplatek za změnu pojištění
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

Účinnost od 1. 4. 2016

0 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet onlnie

0 Kč
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Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
Poplatek za převod podílových jednotek
0 Kč

provedení 1. a 2. převodu v pojistném roce
provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Automatická ochrana investice
0 Kč

Poplatek za automatický převod podílových jednotek
Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za změnu alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a za
změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné

0 Kč

provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného

500 Kč

Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace

50 Kč

Poplatek za vystavení daňového potvrzení

50 Kč

Program VARIACE, VARIACE D

Limit

Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce
Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty

3 000 Kč
1
5 000 Kč + výše obětované
zprostředkovatelské odměny
podléhající odúčtování

Mimořádné pojistné
500 Kč

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného pro program VARIACE

500 Kč

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného pro program VARIACE D

není stanoven

Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného

1 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Změna pojištění
3 měsíce

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem
Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

6 měsíců

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru

6 měsíců

Automatická ochrana investice
Doba pro zahájení převodu dle odst. 10 čl. 13 Zvláštních pojistných podmínek pro
investiční životní pojištění VARIACE A VARIACE D ze dne 1. 3. 2008
Podíl pro převod jednotek dle odst. 9 čl. 13 Zvláštních pojistných podmínek pro
investiční životní pojištění VARIACE A VARIACE D ze dne 1.3.2008

Účinnost od 1. 4. 2016
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5 let
20 % z každého převáděného
programu investování (mimo
Chráněný program investování)

Platební prázdniny (pojištění bez placení pojistného)
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny

10 000 Kč

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na platební prázdniny

48 měsíců

Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění

500 Kč

Seznam fondů vztažených k programům investování pro běžné, dodatečné běžné a mimořádné pojistné
Investiční fond, k němuž jsou
vztaženy programy investování

Programy investování
Chráněný program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a Chráněný
program investování pro mimořádné pojistné
Růstový program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a Růstový
program investování pro mimořádné pojistné
Dynamický program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
Dynamický program investování pro mimořádné pojistné

ČSOB Konzervativní fond ISIN:
BE0174399908
ČSOB Růstový fond ISIN:
BE0174398892
ČSOB Dynamický fond ISIN:
BE0174397886

Program investování Akciový mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a program
investování Akciový mix pro mimořádné pojistné

ČSOB Akciový mix ISIN:
770000001170

Program investování Realitní mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a program
investování Realitní mix pro mimořádné pojistné

ČSOB Realitní mix ISIN:
CZ0008472222

Garantovaný program investování
Zhodnocení garantovaného programu investování
– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

od 1. 5. 2009

2,40 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2013

1,90 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

– pro mimořádné pojistné

od 1. 5. 2009

1,55 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2010

1,50 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 7. 2010

1,00 % p. a.

od 1. 11. 2010

0,75 % p. a.

od 1. 2. 2011

1,25 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 
– pro mimořádné pojistné



– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2012

1 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 4. 2016

0,8 % p. a.

V sazebníku administrativních poplatků a limitů jsou obsaženy veškeré poplatky, kterými je zatíženo investiční životní pojištění VARIACE
a VARIACE D.
Kromě těchto poplatků odečítá pojistitel rizikové odečty na pojištění sjednaná v pojistné smlouvě, jejichž výše je dána pojistně-technickými
zásadami pojistitele.

Účinnost od 1. 4. 2016
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Sazebník administrativních poplatků a limitů
pro investiční životní pojištění VARIACE E
Program VARIACE E

Poplatek

Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
1 000 Kč

Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část

(z lhůtního pojistného)

pro pojistnou dobu do 14 let

95 %

pro pojistnou dobu 15 až 24 let

95 %
95 %

pro pojistnou dobu 25 a více let
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část

(z lhůtního pojistného)

pro pojistnou dobu do 14 let

70 %

pro pojistnou dobu 15 až 24 let

85 %
95 %

pro pojistnou dobu 25 a více let

5 % (z lhůtního pojistného)

Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část

10 Kč

Inkasní poplatek
Dodatečné běžné pojistné

0 Kč

Alokační poplatek pro 1. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – procentuální
část

(z dodatečného lhůtního
pojistného)

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – max. 14 let

95 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 15 až 24 let

95 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 25 a více let

95 %

Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – procentuální
část

(z dodatečného lhůtního
pojistného)

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – max. 14 let

70 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 15 až 24 let

85 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 25 a více let

95 %

Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po datu účinnosti změny pojištění –
procentuální část

5 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)

Mimořádné pojistné
0,7 % (ze zaplaceného
mimořádného pojistného)
0 Kč

Alokační poplatek
Inkasní poplatek
Poplatky z hodnoty pojištění
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné a každý jednotlivý
program investování (kromě Garantovaného programu investování)
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné pro Garantovaný
program investování
Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné a každý jednotlivý program
investování
Správa pojištění

1,7 % p. a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
0 % p. a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
0 % p.a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
40 Kč měsíčně

Poplatek za správu pojištění

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
50 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Změna pojištění
Poplatek za změnu pojištění
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

Účinnost od 1. 4. 2016

0 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč
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Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
Poplatek za převod podílových jednotek
0 Kč

provedení 1. a 2. převodu v pojistném roce
provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Automatická ochrana investice
0 Kč

Poplatek za automatický převod podílových jednotek
Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za změnu alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a za
změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné

0 Kč

provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného

300 Kč

Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace

50 Kč

Poplatek za vystavení daňového potvrzení

50 Kč

Program VARIACE E

Limit

Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce
Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty

3 000 Kč
1
5 000 Kč

Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

není stanoven

Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného

1 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Změna pojištění
3 měsíce

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem
Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

6 měsíců

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru

6 měsíců

Automatická ochrana investice
Doba pro zahájení převodu dle odst. 10 čl. 13 Zvláštních pojistných podmínek pro
investiční životní pojištění VARIACE E ze dne 1.3.2008
Podíl pro převod jednotek dle odst. 9 čl. 13 Zvláštních pojistných podmínek pro
investiční životní pojištění VARIACE E ze dne 1.3.2008

5 let
20 % z každého převáděného
programu investování (mimo
Chráněný program investování)

Platební prázdniny (pojištění bez placení pojistného)
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny

10 000 Kč

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na platební prázdniny

48 měsíců

Účinnost od 1. 4. 2016
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Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění

500 Kč

Seznam fondů vztažených k programům investování pro běžné, dodatečné běžné a mimořádné pojistné
Investiční fond, k němuž jsou
vztaženy programy investování

Programy investování
Chráněný program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a Chráněný
program investování pro mimořádné pojistné
Růstový program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a Růstový
program investování pro mimořádné pojistné
Dynamický program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
Dynamický program investování pro mimořádné pojistné
– pro mimořádné pojistné Program investování Akciový mix pro běžné a
dodatečné běžné pojistné a program investování Akciový mix pro mimořádné
pojistné
Program investování Realitní mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a program
investování Realitní mix pro mimořádné pojistné

ČSOB Konzervativní fond ISIN:
BE0174399908
ČSOB Růstový fond ISIN:
BE0174398892
ČSOB Dynamický fond ISIN:
BE0174397886
ČSOB Akciový mix ISIN:
770000001170
ČSOB Realitní mix ISIN:
CZ0008472222

Garantovaný program investování
Zhodnocení garantovaného programu investování
– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

od 1. 5. 2009

2,40 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

od 1. 7. 2013

1,90 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

– pro mimořádné pojistné

od 1. 5. 2009

1,55 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2010

1,50 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 7. 2010

1,00 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 11. 2010

0,75 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 2. 2011

1,25 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2012

1 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 4. 2016

0,8 % p. a.

Účinnost od 1. 4. 2016
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Sazebník administrativních poplatků a limitů
pro investiční životní pojištění ZFP DŮCHOD a ZFP ŽIVOT
Program ZFP DŮCHOD, ZFP ŽIVOT

Poplatek

Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
1 000 Kč

Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část

(z lhůtního pojistného)

pro pojistnou dobu do 14 let

95 %

pro pojistnou dobu 15 až 24 let

95 %
95 %

pro pojistnou dobu 25 a více let
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část

(z lhůtního pojistného)

pro pojistnou dobu do 14 let

10 %

pro pojistnou dobu 15 až 24 let

50 %
90 %

pro pojistnou dobu 25 a více let

3 % (z lhůtního pojistného)

Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část

15 Kč

Inkasní poplatek
Dodatečné běžné pojistné

0 Kč

Alokační poplatek pro 1. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – pevná část
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – procentuální
část

(z dodatečného lhůtního
pojistného)

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – max. 14 let

95 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 15 až 24 let

95 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 25 a více let

95 %

Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po datu účinnosti změny pojištění – procentuální
část

(z dodatečného lhůtního
pojistného)

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – max. 14 let

10 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 15 až 24 let

50 %

zbývá-li od data účinnosti změny do data konce pojištění – 25 a více let

90 %

Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po datu účinnosti změny pojištění –
procentuální část

3 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)

Mimořádné pojistné
0,7 % (ze zaplaceného
mimořádného pojistného)
0 % (ze zaplaceného
mimořádného pojistného)
0 Kč

Alokační poplatek pro program ZFP DŮCHOD
Alokační poplatek pro program ZFP ŽIVOT
Inkasní poplatek
Poplatky z hodnoty pojištění
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné a každý jednotlivý
program investování (kromě Garantovaného programu investování)
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné pro Garantovaný
program investování
Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné a každý jednotlivý program
investování
Správa pojištění

1,2 % p. a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
0 % p. a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
0 % p.a. (poplatek je odečítán
měsíčně v adekvátní výši)
30 Kč měsíčně

Poplatek za správu pojištění

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
0 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Změna pojištění

0 Kč

Poplatek za provedení změny
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Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
0 Kč

Poplatek za provedení převodu
Automatická ochrana investice

0 Kč

Poplatek za automatický převod podílových jednotek
Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za provedení změny alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné
pojistné a za změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné

0 Kč

Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného

300 Kč

Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

0 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

0 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové
aplikace

50 Kč

Poplatek za vystavení daňového potvrzení pro program ZFP DŮCHOD

0 Kč

Poplatek za vystavení daňového potvrzení pro program ZFP ŽIVOT

50 Kč

Program ZFP DŮCHOD, ZFP ŽIVOT

Limit

Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce
Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty

3 000 Kč
1
5 000 Kč

Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

není stanoven

Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného

1 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Změna pojištění
3 měsíce

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem
Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

6 měsíců

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru

6 měsíců

Automatická ochrana investice
Doba pro zahájení převodu dle odst. 10 čl. 13 Zvláštních pojistných podmínek pro
investiční životní pojištění ZFP DŮCHOD, ZFP ŽIVOT ze dne 1. 6. 2008
Podíl pro převod jednotek dle odst. 9 čl. 13 Zvláštních pojistných podmínek pro
investiční životní pojištění ZFP DŮCHOD, ZFP ŽIVOT ze dne 1. 6. 2008

5 let
20 % z každého převáděného
programu investování (mimo
Chráněný program investování)

Platební prázdniny (pojištění bez placení pojistného)
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny

10 000 Kč

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na platební prázdniny

48 měsíců

Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění
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500 Kč

Seznam fondů vztažených k programům investování pro běžné, dodatečné běžné a mimořádné pojistné
Investiční fond, k němuž jsou
vztaženy programy investování

Programy investování
Chráněný program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a Chráněný
program investování pro mimořádné pojistné
Růstový program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a Růstový
program investování pro mimořádné pojistné
Dynamický program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
Dynamický program investování pro mimořádné pojistné

ČSOB Konzervativní fond ISIN:
BE0174399908
ČSOB Růstový fond ISIN:
BE0174398892
ČSOB Dynamický fond ISIN:
BE0174397886

Garantovaný program investování
Zhodnocení garantovaného programu investování ZFP ŽIVOT
– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

od 1. 7. 2008

2,4 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2013

1,9 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 7. 2008

2,4 % p. a.

– pro mimořádné pojistné

od 1. 2. 2011

1,25 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2012

0 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

od 1. 7. 2008

2,4 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2013

1,9 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

– pro mimořádné pojistné

od 1. 7. 2008

2,4 % p. a.

od 1. 1. 2010

1,75 % p. a.

od 1. 2. 2011

0,75 % p. a.

od 1. 1. 2012

0 % p. a.

Zhodnocení garantovaného programu investování ZFP DŮCHOD

– pro mimořádné pojistné
– pro mimořádné pojistné





– pro mimořádné pojistné 
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Sazebník administrativních poplatků a limitů SPEKTRUM


Program °SPEKTRUM

Poplatek

Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
500 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
20 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
11 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
2 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
20 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
11 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
2 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0 Kč
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty
0 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Změny pojištění
Provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
Provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
Ostatní poplatky
Poplatek za správu pojištění*

0 Kč
100 Kč
55 Kč měsíčně
2,5% z kapitálové hodnoty pojištění

vytvořené na základě zaplacení
běžného a dodatečného běžného
pojistného, min. 100 Kč, max. 300 Kč

Poplatek při zániku pojištění s výplatou odkupného*
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do
internetové aplikace
Program °SPEKTRUM
Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce

* platí pro pojistné smlouvy s počátkem pojištění od 1. 5. 2009
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0 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
Limit
1 000 Kč
1

Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Výplatní lhůta
Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného v pojistném roce
Výplatní lhůta
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění
Program °SPEKTRUM
Technická úroková míra
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Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové
hodnoty pojištění postačuje pro
úhradu pojistného rizika z jednotlivých
pojištění sjednaných v pojistné smlouvě
a úhradu poplatků do konce pojistné
doby, minimálně však 2 000 Kč.

6 týdnů
500 Kč
není stanoven
1 000 Kč
12
6 týdnů
10 000 Kč
24 měsíců
48 měsíců
300 Kč
Hodnota
2,40 %

Sazebník administrativních poplatků a limitů SPEKTRUM D


Program °SPEKTRUM D

Poplatek

Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
500 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
20 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
11 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
2 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
20 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
11 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
2 % (z dodatečného lhůtního
pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0 Kč
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Změny pojištění
Provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
Provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
Ostatní poplatky
Poplatek za správu pojištění*

0 Kč
100 Kč
55 Kč měsíčně
2,5% z kapitálové hodnoty pojištění

vytvořené na základě zaplacení
běžného a dodatečného běžného
pojistného, min. 100 Kč, max. 300 Kč

Poplatek při zániku pojištění s výplatou odkupného*
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do
internetové aplikace
Program °SPEKTRUM D
Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce

* platí pro pojistné smlouvy s počátkem pojištění od 1. 5. 2009
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0 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
Limit
3 000 Kč
1

Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Výplatní lhůta
Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného v pojistném roce
Výplatní lhůta
Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění
Program °SPEKTRUM D
Technická úroková míra
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Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové
hodnoty pojištění postačuje pro
úhradu pojistného rizika z jednotlivých
pojištění sjednaných v pojistné smlouvě
a úhradu poplatků do konce pojistné
doby, minimálně však 2 000 Kč.

6 týdnů
500 Kč
není stanoven
1 000 Kč
12
6 týdnů
10 000 Kč
24 měsíců
48 měsíců
300 Kč
Hodnota
2,40 %

Sazebník administrativních poplatků a limitů – KORUNKA
Program KORUNKA

Poplatek

Poplatky z pojistného
Jednorázové pojistné
Alokační poplatek – pevná část
1 500 Kč
Alokační poplatek – procentuální část
4 % (z jednorázového pojistného)
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0,7 %
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty
0 Kč
0,5 % z požadované částky za každý

Zkrácení výplatní lhůty

započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Ostatní poplatky
Poplatek za správu pojištění
Poplatek při zániku pojištění s výplatou odkupného
Poplatek za výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do
internetové aplikace
Program KORUNKA
Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného v pojistném roce
Výplatní lhůta
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení
jednorázového a dodatečného jednorázového pojistného rozhodná pro zánik
pojištění
Program KORUNKA
Technická úroková míra

Účinnost od 1. 4. 2012

45 Kč měsíčně
500 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
Limit
500 Kč
není stanoven
1 000 Kč
12
6 týdnů

500 Kč
Hodnota
2,40 %
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění FORTE
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené do 30. 11. 2013
Program FORTE

Limit

Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce
Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce*
Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty
Změna pojištění

není stanoven
1 000 Kč
12

3 000 Kč
1
2 000 Kč

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem

3 měsíce

Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

ihned

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru
Automatická ochrana investice
Doba pro zahájení převodu dle odst. 10 čl. 11 Zvláštních pojistných podmínek pro
životní pojištění FORTE ze dne 1. 12. 2009
Podíl pro převod jednotek dle odst. 9 čl. 11 Zvláštních pojistných podmínek pro
životní pojištění FORTE ze dne 1. 12. 2009
Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění u pojištění ve
splaceném stavu
Pojistná částka pro případ smrti S
Minimální pojistná částka pro případ smrti S

ihned
5 let
20 % z každého převáděného
programu investování
(mimo Garantovaný program
investování)

500 Kč

10 000 Kč

Seznam fondů vztažených k programům investování pro běžné, dodatečné běžné a mimořádné pojistné
Investiční fond, k němuž jsou
Programy investování
vztaženy programy investování
Chráněný program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Konzervativní fond ISIN:
Chráněný program investování pro mimořádné pojistné
BE0174399908
Růstový program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Růstový fond ISIN:
Růstový program investování pro mimořádné pojistné
BE0174398892
Dynamický program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Dynamický fond ISIN:
Dynamický program investování pro mimořádné pojistné
BE0174397886
Program investování Akciový mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Akciový mix ISIN:
program investování Akciový mix pro mimořádné pojistné
770000001170
Program investování Realitní mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a program
ČSOB Realitní mix ISIN:
investování Realitní mix pro mimořádné pojistné
CZ0008472222
Garantovaný program investování
Zhodnocení garantovaného programu investování
– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 1. 2010

2,40 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2013

1,9 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

* O výplatu z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného lze požádat nejdříve po vzniku
nároku na odkupné (dle odst. 3, čl. 14 ZPP pro FORTE), a to na příslušném formuláři pojistitele.

Účinnost od 1. 4. 2016

36

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2010

1,50 % p. a

– pro mimořádné pojistné

od 1. 7. 2010

1,00 % p. a

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 11. 2010

0,75 % p. a

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 2. 2011

1,25 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2012

1 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 4. 2016

0,8 % p. a.

Program FORTE

Poplatek

Mimořádné pojistné
Inkasní poplatek

0 Kč
0,7 % (ze zaplaceného mimořádného

Alokační poplatek

pojistného)

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty

zdarma

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
50 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné
a každý jednotlivý program investování
Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné
a každý jednotlivý program investování
Změna pojištění

0 Kč
0 Kč

Poplatek za změnu pojištění
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

0 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
100 Kč
provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
0 Kč
přes internetovou aplikaci Účet online
Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
Poplatek za převod podílových jednotek
provedení 1. a 2. převodu v pojistném roce

0 Kč

provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online
Automatická ochrana investice

100 Kč
0 Kč

Poplatek za automatický převod podílových jednotek

0 Kč

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za změnu alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a za
změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

0 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

100 Kč
0 Kč

Správa pojištění
Poplatek za správu pojištění

35 Kč měsíčně

Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové
aplikace
Poplatek za vystavení daňového potvrzení
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0 Kč
500 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
0 Kč

Běžné pojistné a dodatečné běžné pojistné
5 Kč

Inkasní poplatek

Alokační poplatky I (nevztahuje se na pojistné smlouvy uzavřené společně s dohodou o ukončení dosavadního pojištění)
Alokační poplatek pro 1. –12. měsíc – procentuální část
a) pro běžné pojistné pro 1.–12. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 1.–12. měsíc pojištění
Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

1 rok

19,0%

6 let

39,0%

11 let

59,0%

16 let

79,0%

2 roky

23,0%

7 let

43,0%

12 let

63,0%

17 let

83,0%

3 roky

27,0%

8 let

47,0%

13 let

67,0%

18 let

87,0%

4 roky

31,0%

9 let

51,0%

14 let

71,0%

19 let

91,0%

5 let

35,0%

10 let

55,0%

15 let

75,0%

20 a více let

95,0%

Alokační poplatek pro 13. – 24. měsíc – procentuální část
a) pro běžné pojistné pro 13. – 24. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 13. – 24. měsíc pojištění
Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

2 roky

14,0%

7 let

36,5%

12 let

59,0%

17 let

81,5%

3 roky

18,5%

8 let

41,0%

13 let

63,5%

18 let

86,0%

4 roky

23,0%

9 let

45,5%

14 let

68,0%

19 let

90,5%

5 let

27,5%

10 let

50,0%

15 let

72,5%

20 a více let

95,0%

6 let

32,0%

11 let

54,5%

16 let

77,0%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část
a) pro běžné pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
Pojistná doba1

3 a více let

% z lhůtního pojistného2

5,0%

Alokační poplatky II (vztahuje se na pojistné smlouvy uzavřené společně s dohodou o ukončení dosavadního pojištění)
Alokační poplatek pro 1. – 12. měsíc – procentuální část pro dosavadní pojistné pro 1.–12. měsíc pojištění
Pojistná
Pojistná
Pojistná
Pojistná
doba pro
% z lhůtního
doba pro
% z lhůtního
doba pro
% z lhůtního
doba pro
dosavadní
pojistného
dosavadní
pojistného
dosavadní
pojistného
dosavadní
pojistné
pojistné
pojistné
pojistné
1 rok
9,5 %
6 let
19,5 %
11 let
29,5 %
16 let

% z lhůtního
pojistného
39,5 %

2 roky

11,5 %

7 let

21,5 %

12 let

31,5 %

17 let

41,5 %

3 roky

13,5 %

8 let

23,5 %

13 let

33,5 %

18 let

43,5 %

4 roky

15,5 %

9 let

25,5 %

14 let

35,5 %

19 let

45,5 %

5 let

17,5 %

10 let

27,5 %

15 let

37,5 %

20 a více let

47,5 %

Alokační poplatek pro 13. – 24. měsíc – procentuální část pro dosavadní pojistné pro 13. – 24. měsíc pojištění
Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

2 roky

7,0 %

7 let

18,5 %

12 let

29,5 %

17 let

41,0 %

3 roky

9,5 %

8 let

20,5 %

13 let

32,0 %

18 let

43,0 %

4 roky

11,5 %

9 let

23,0 %

14 let

34,0 %

19 let

45,5 %

5 let

14,0 %

10 let

25,0 %

15 let

36,5 %

20 a více let

47,5 %

6 let

16,0 %

11 let

27,5 %

16 let

38,5 %

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část pro dosavadní pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
Pojistná doba
pro dosavadní pojistné
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5,0%

Alokační poplatek pro 1. – 12. měsíc – procentuální část
a) pro pojistné navíc pro 1.–12. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné (vzniklé navýšením pojistného technickou změnou) pro 1.–12. měsíc pojištění
Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

1 rok

19,0%

6 let

39,0%

11 let

59,0%

16 let

79,0%

2 roky

23,0%

7 let

43,0%

12 let

63,0%

17 let

83,0%

3 roky

27,0%

8 let

47,0%

13 let

67,0%

18 let

87,0%

4 roky

31,0%

9 let

51,0%

14 let

71,0%

19 let

91,0%

5 let

35,0%

10 let

55,0%

15 let

75,0%

20 a více let

95,0%

Alokační poplatek pro 13. – 24. měsíc – procentuální část
a) pro pojistné navíc pro 13. – 24. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné (vzniklé navýšením pojistného technickou změnou) pro 13. – 24. měsíc pojištění
Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

2 roky

14,0%

7 let

36,5%

12 let

59,0%

17 let

81,5%

3 roky

18,5%

8 let

41,0%

13 let

63,5%

18 let

86,0%

4 roky

23,0%

9 let

45,5%

14 let

68,0%

19 let

90,5%

5 let

27,5%

10 let

50,0%

15 let

72,5%

20 a více let

95,0%

6 let

32,0%

11 let

54,5%

16 let

77,0%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část
a) pro pojistné navíc pro 25. a další měsíce pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné (vzniklé navýšením pojistného technickou změnou) pro 25. a další měsíce pojištění
Pojistná doba3

1

3 a více let

% z lhůtního pojistného4

5,0%

 ojistná doba (pro běžné pojistné), resp. doba max. zbývající do konce pojištění po datu účinnosti změny (pro dodatečné
P
běžné pojistné)

2

% z lhůtního pojistného (pro běžné pojistné), resp. % z dodatečného lhůtního pojistného (pro dodatečné běžné pojistné)

3

 ojistná doba (pro navýšené pojistné), resp. doba max. zbývající do konce pojištění po datu účinnosti změny (pro dodatečné
P
běžné pojistné)

4

% z lhůtního pojistného (pro navýšené pojistné), resp. % z dodatečného lhůtního pojistného (pro dodatečné běžné pojistné)

V sazebníku administrativních poplatků a limitů jsou obsaženy veškeré poplatky, kterými je zatíženo investiční životní pojištění
FORTE. Kromě těchto poplatků odečítá pojistitel rizikové odečty na pojištění sjednaná v pojistné smlouvě, jejichž výše je
dána pojistně-technickými zásadami pojistitele.

Účinnost od 1. 4. 2016
2012

39

Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění FORTE
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2013.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

1. rok

2. rok

3. rok a další

1

19,0 %

x

3. rok a další Pojistná doba
x

11

59,0 %

54,5 %

5,0 %

2

23,0 %

14,0 %

x

12

63,0 %

59,0 %

5,0 %

3

27,0 %

18,5 %

5,0 %

13

67,0 %

63,5 %

5,0 %

4

31,0 %

23,0 %

5,0 %

14

71,0 %

68,0 %

5,0 %

5

35,0 %

27,5 %

5,0 %

15

75,0 %

72,5 %

5,0 %

6

39,0 %

32,0 %

5,0 %

16

79,0 %

77,0 %

5,0 %

7

43,0 %

36,5 %

5,0 %

17

83,0 %

81,5 %

5,0 %

8

47,0 %

41,0 %

5,0 %

18

87,0 %

86,0 %

5,0 %

9

51,0 %

45,5 %

5,0 %

19

91,0 %

90,5 %

5,0 %

10

55,0 %

50,0 %

5,0 %

20 a více let

95,0 %

95,0 %

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0,7 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění FORTE
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

1

16 %

x

11

26 %

5%

2

16 %

x

12

27 %

5%

3

16 %

x

13

29 %

5%

4

16 %

x

14

31 %

5%

5

16 %

x

15

33 %

5%

6

17 %

5%

16

34 %

5%

7

19 %

5%

17

36 %

5%

8

21 %

5%

18

38 %

5%

9

22 %

5%

19

39 %

5%

10

24 %

5%

20 a více let

40 %

5%

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních poplatků a limitů – oKZP LIFE
Pojištění KZP LIFE

Poplatek

Běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc pojištění – pevná část
1 000 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc pojištění – procentuální část
95 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc pojištění – procentuální část
40 % (z lhůtního pojistného)
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc pojištění – procentuální část
5 % (z lhůtního pojistného)
Inkasní poplatek
10 Kč
Dodatečné běžné pojistné
Alokační poplatek pro 1. měsíc po změně pojištění – pevná část
0 Kč
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc po změně pojištění – procentuální
95 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc po změně pojištění – procentuální
40 %
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Alokační poplatek pro 25. a další měsíc po změně pojištění – procentuální
5%
(z dodatečného lhůtního pojistného)
část
Inkasní poplatek
0 Kč
Mimořádné pojistné
Alokační poplatek
0 Kč
Inkasní poplatek
0 Kč
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
50 Kč
0,5 %

z požadované částky za každý
započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Zkrácení výplatní lhůty

Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Provedení výplaty z kapitálové hodnoty
0 Kč
0,5 %*

z požadované částky za každý
započatý týden zkrácení výplatní lhůty

Zkrácení výplatní lhůty
Změny pojištění
Provedení změny
Zánik pojištění
Poplatek při zániku pojištění s výplatou alokovaného mimořádného
pojistného

100 Kč
0 Kč

Limit
Mimořádné pojistné
Minimální limit mimořádného pojistného
500 Kč
Maximální limit mimořádného pojistného
není stanoven
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného
pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
3 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
1

Minimální výše kapitálové hodnoty po provedení výplaty z kapitálové
hodnoty

Je částka, která v kombinaci placeného
pojistného a zůstatku kapitálové hodnoty
pojištění postačuje pro úhradu pojistného
rizika z jednotlivých pojištění sjednaných
v pojistné smlouvě a úhradu poplatků
do konce pojistné doby, minimálně však
2 000 Kč.

Výplatní lhůta
6 týdnů
Výplata z kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z kapitálové hodnoty
1 000 Kč
Maximální počet výplat z kapitálové hodnoty v pojistném roce
12
Výplatní lhůta
6 týdnů*
* Neplatí pro první výplatu z kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného v roce 2009.
Účinnost od 1. 7. 2015
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Platební prázdniny (dočasné přerušení placení)
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Maximální doba trvání jedněch platebních prázdnin
Minimální doba trvání pojištění pro přijetí návrhu na platební prázdniny
Zánik pojištění
Minimální výše kapitálové hodnoty vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění

24 měsíců
48 měsíců
300 Kč
Hodnota
2,4 %

Technická úroková míra

Účinnost od 1. 7. 2015

10 000 Kč
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění ZFP ŽIVOT+
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené do 30. 11. 2013.
Program ZFP ŽIVOT+

Limit

Mimořádné pojistné
500 Kč

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce
Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce*
Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty
Změna pojištění

není stanoven
1 000 Kč
12

3 000 Kč
1
2 000 Kč
3 měsíce

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem

Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

ihned

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru
Automatická ochrana investice
Doba pro zahájení převodu dle odst. 10 čl. 11 Zvláštních pojistných podmínek pro
životní pojištění ZFP ŽIVOT+ ze dne 1. 12. 2009
Podíl pro převod jednotek dle odst. 9 čl. 11 Zvláštních pojistných podmínek pro
životní pojištění ZFP ŽIVOT+ ze dne 1. 12. 2009
Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a
dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění u pojištění ve
splaceném stavu
Pojistná částka pro případ smrti S

ihned
5 let
20 % z každého převáděného
programu investování
(mimo Garantovaný program
investování)

500 Kč

10 000 Kč

Minimální pojistná částka pro případ smrti S

Seznam fondů vztažených k programům investování pro běžné, dodatečné běžné a mimořádné pojistné
Investiční fond, k němuž jsou
Programy investování
vztaženy programy investování
Chráněný program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Konzervativní fond ISIN:
Chráněný program investování pro mimořádné pojistné
BE0174399908
Růstový program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Růstový fond ISIN:
Růstový program investování pro mimořádné pojistné
BE0174398892
Dynamický program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
ČSOB Dynamický fond ISIN:
Dynamický program investování pro mimořádné pojistné
BE0174397886
Garantovaný program investování
Zhodnocení garantovaného programu investování
– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 2. 2010

2,40 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2013

1,9 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné 

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 2. 2010

2,40 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2012

0 % p. a.

* O výplatu z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného lze požádat nejdříve po vzniku
nároku na odkupné (dle odst. 3, čl. 14 ZPP pro ZFP ŽIVOT+), a to na příslušném formuláři pojistitele.

Účinnost od 1. 7. 2015
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Program ZFP ŽIVOT+

Poplatek

Mimořádné pojistné
zdarma (0 Kč)

Inkasní poplatek

0 % (ze zaplaceného mimořádného

Alokační poplatek

pojistného)

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
zdarma

Poplatek za provedení výplaty

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
50 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné
a každý jednotlivý program investování
Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné
a každý jednotlivý program investování

zdarma
(0 %)
zdarma
(0 %)

Změna pojištění
zdarma
(0 Kč)
Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
zdarma
Poplatek za převod podílových jednotek
(0 Kč)
Automatická ochrana investice
zdarma
Poplatek za automatický převod podílových jednotek
(0 Kč)
Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za změnu alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a za
zdarma
změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné
(0 Kč)
Správa pojištění
Poplatek za změnu pojištění

35 Kč měsíčně

Poplatek za správu pojištění
Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové
aplikace

500 Kč
zdarma
(0 Kč)
zdarma
(0 Kč)
50 Kč
zdarma
(0 Kč)

Poplatek za vystavení daňového potvrzení

Účinnost od 1. 7. 2015
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Běžné pojistné a dodatečné běžné pojistné
5 Kč

Inkasní poplatek

Alokační poplatky I (nevztahuje se na pojistné smlouvy uzavřené společně s dohodou o ukončení dosavadního pojištění)
Alokační poplatek pro 1. –12. měsíc – procentuální část
a) pro běžné pojistné pro 1.–12. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 1.–12. měsíc pojištění
Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

1 rok

19,0%

6 let

39,0%

11 let

59,0%

16 let

79,0%

2 roky

23,0%

7 let

43,0%

12 let

63,0%

17 let

83,0%

3 roky

27,0%

8 let

47,0%

13 let

67,0%

18 let

87,0%

4 roky

31,0%

9 let

51,0%

14 let

71,0%

19 let

91,0%

5 let

35,0%

10 let

55,0%

15 let

75,0%

20 a více let

95,0%

Alokační poplatek pro 13. – 24. měsíc – procentuální část
a) pro běžné pojistné pro 13. – 24. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 13. – 24. měsíc pojištění
Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

Pojistná
doba1

% z lhůtního
pojistného2

2 roky

14,0%

7 let

36,5%

12 let

59,0%

17 let

81,5%

3 roky

18,5%

8 let

41,0%

13 let

63,5%

18 let

86,0%

4 roky

23,0%

9 let

45,5%

14 let

68,0%

19 let

90,5%

5 let

27,5%

10 let

50,0%

15 let

72,5%

20 a více let

95,0%

6 let

32,0%

11 let

54,5%

16 let

77,0%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část
a) pro běžné pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
Pojistná doba1

3 a více let

% z lhůtního pojistného2

5,0%

Alokační poplatky II (vztahuje se na pojistné smlouvy uzavřené společně s dohodou o ukončení dosavadního pojištění)
Alokační poplatek pro 1. – 12. měsíc – procentuální část pro dosavadní pojistné pro 1.–12. měsíc pojištění
Pojistná
Pojistná
Pojistná
Pojistná
doba pro
% z lhůtního
doba pro
% z lhůtního
doba pro
% z lhůtního
doba pro
dosavadní
pojistného
dosavadní
pojistného
dosavadní
pojistného
dosavadní
pojistné
pojistné
pojistné
pojistné
1 rok
6,0%
6 let
12,0%
11 let
18,0%
16 let

% z lhůtního
pojistného
24,0%

2 roky

7,0%

7 let

13,0%

12 let

19,0%

17 let

25,0%

3 roky

8,5%

8 let

14,5%

13 let

20,5%

18 let

26,5%

4 roky

9,5%

9 let

15,5%

14 let

21,5%

19 let

27,5%

5 let

10,5%

10 let

16,5%

15 let

22,5%

20 a více let

28,5%

Alokační poplatek pro 13. – 24. měsíc – procentuální část pro dosavadní pojistné pro 13. – 24. měsíc pojištění
Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

Pojistná
doba pro
dosavadní
pojistné

% z lhůtního
pojistného

2 roky

4,5%

7 let

11,0%

12 let

18,0%

17 let

24,5%

3 roky

5,5%

8 let

12,5%

13 let

19,0%

18 let

26,0%

4 roky

7,0%

9 let

14,0%

14 let

20,5%

19 let

27,5%

5 let

8,5%

10 let

15,0%

15 let

22,0%

20 a více let

28,5%

6 let

10,0%

11 let

16,5%

16 let

23,0%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část pro dosavadní pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
Pojistná doba
pro dosavadní pojistné

Účinnost od 1. 7. 2015
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5,0%

Alokační poplatek pro 1. – 12. měsíc – procentuální část
a) pro pojistné navíc pro 1.–12. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné (vzniklé navýšením pojistného technickou změnou) pro 1.–12. měsíc pojištění
Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

1 rok

19,0%

6 let

39,0%

11 let

59,0%

16 let

79,0%

2 roky

23,0%

7 let

43,0%

12 let

63,0%

17 let

83,0%

3 roky

27,0%

8 let

47,0%

13 let

67,0%

18 let

87,0%

4 roky

31,0%

9 let

51,0%

14 let

71,0%

19 let

91,0%

5 let

35,0%

10 let

55,0%

15 let

75,0%

20 a více let

95,0%

Alokační poplatek pro 13. – 24. měsíc – procentuální část
a) pro pojistné navíc pro 13. – 24. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné (vzniklé navýšením pojistného technickou změnou) pro 13. – 24. měsíc pojištění
Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

Pojistná
doba3

% z lhůtního
pojistného4

2 roky

14,0%

7 let

36,5%

12 let

59,0%

17 let

81,5%

3 roky

18,5%

8 let

41,0%

13 let

63,5%

18 let

86,0%

4 roky

23,0%

9 let

45,5%

14 let

68,0%

19 let

90,5%

5 let

27,5%

10 let

50,0%

15 let

72,5%

20 a více let

95,0%

6 let

32,0%

11 let

54,5%

16 let

77,0%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část
a) pro pojistné navíc pro 25. a další měsíce pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné (vzniklé navýšením pojistného technickou změnou) pro 25. a další měsíce pojištění
Pojistná doba3

3 a více let

% z lhůtního pojistného4

5,0%

Pojistná doba (pro běžné pojistné), resp. doba max. zbývající do konce pojištění po datu účinnosti změny (pro dodatečné
běžné pojistné)

1

2

% z lhůtního pojistného (pro běžné pojistné), resp. % z dodatečného lhůtního pojistného (pro dodatečné běžné pojistné)

Pojistná doba (pro navýšené pojistné), resp. doba max. zbývající do konce pojištění po datu účinnosti změny (pro
dodatečné běžné pojistné)

3

4

% z lhůtního pojistného (pro navýšené pojistné), resp. % z dodatečného lhůtního pojistného (pro dodatečné běžné pojistné)

V sazebníku administrativních poplatků a limitů jsou obsaženy veškeré poplatky, kterými je zatíženo investiční životní pojištění
ZFP ŽIVOT+. Kromě těchto poplatků odečítá pojistitel rizikové odečty na pojištění sjednaná v pojistné smlouvě, jejichž výše
je dána pojistně-technickými zásadami pojistitele.

Účinnost od 1. 7.
4. 2015
2012
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění ZFP ŽIVOT+
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2013.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další

1

19,0 %

x

x

11

59,0 %

54,5 %

5,0 %

2

23,0 %

14,0 %

x

12

63,0 %

59,0 %

5,0 %

3

27,0 %

18,5 %

5,0 %

13

67,0 %

63,5 %

5,0 %

4

31,0 %

23,0 %

5,0 %

14

71,0 %

68,0 %

5,0 %

5

35,0 %

27,5 %

5,0 %

15

75,0 %

72,5 %

5,0 %

6

39,0 %

32,0 %

5,0 %

16

79,0 %

77,0 %

5,0 %

7

43,0 %

36,5 %

5,0 %

17

83,0 %

81,5 %

5,0 %

8

47,0 %

41,0 %

5,0 %

18

87,0 %

86,0 %

5,0 %

9

51,0 %

45,5 %

5,0 %

19

91,0 %

90,5 %

5,0 %

10

55,0 %

50,0 %

5,0 %

20 a více let

95,0 %

95,0 %

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění

0 Kč

Převod podílových jednotek

0 Kč

Změna alokačního poměru

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

0 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
0 Kč
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy
500 Kč
Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

50

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění ZFP ŽIVOT+
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

1

16 %

x

11

26 %

5%

2

16 %

x

12

27 %

5%

3

16 %

x

13

29 %

5%

4

16 %

x

14

31 %

5%

5

16 %

x

15

33 %

5%

6

17 %

5%

16

34 %

5%

7

19 %

5%

17

36 %

5%

8

21 %

5%

18

38 %

5%

9

22 %

5%

19

39 %

5%

10

24 %

5%

20 a více let

40 %

5%

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění

0 Kč

Převod podílových jednotek

0 Kč

Změna alokačního poměru

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

0 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

0 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
Limity a parametry pojištění

Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč
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Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění ŽP Liška
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené do 30. 11. 2013.
Program ŽP Liška

Limit

Mimořádné pojistné
500 Kč

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce
Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce*
Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty
Změna pojištění

není stanoven
1 000 Kč
12

3 000 Kč
1
2 000 Kč
3 měsíce

Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem

Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

5 let

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru

ihned

Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a
dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění u pojištění ve
splaceném stavu
Pojistná částka pro případ smrti S

500 Kč

Minimální pojistná částka pro případ smrti S

10 000 Kč

Program ŽP Liška

Poplatek

Mimořádné pojistné
zdarma

Inkasní poplatek

0 % (ze zaplaceného mimořádného

Alokační poplatek

pojistného)

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
zdarma
(0 Kč)
Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Poplatek za provedení výplaty

50 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné
a každý jednotlivý program investování
Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné
a každý jednotlivý program investování
Změna pojištění

zdarma
(0 %)
zdarma
(0 %)

Poplatek za změnu pojištění
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce
provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

zdarma
(0 Kč)
100 Kč
zdarma
(0 Kč)

* O výplatu z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného lze požádat nejdříve po vzniku
nároku na odkupné (dle odst. 3, čl. 14 ZPP pro ŽP Liška), a to na příslušném formuláři pojistitele.
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Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
Poplatek za převod podílových jednotek
zdarma
provedení 1. a 2. převodu v pojistném roce
(0 Kč)
provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
100 Kč
zdarma
(0 Kč)

provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online
Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za změnu alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a za
změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

zdarma
(0 Kč)
100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

zdarma
(0 Kč)

provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

Správa pojištění
35 Kč měsíčně

Poplatek za správu pojištění
Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové
aplikace

zdarma
(0 Kč)
500 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
zdarma
(0 Kč)

Poplatek za vystavení daňového potvrzení
Běžné pojistné a dodatečné běžné pojistné

5 Kč

Inkasní poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného
Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc – procentuální část:
a) pro běžné pojistné pro 1. až 12. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 1. až 12. měsíc po datu účinnosti změny pojištění
Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné)
resp. % z dodatečného
lhůtního pojistného (pro
dodatečné běžné pojistné)

Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné)
resp. % z dodatečného
lhůtního pojistného (pro
dodatečné běžné pojistné

1 rok

19,0%

11 let

59,0%

2 roky

23,0%

12 let

63,0%

3 roky

27,0%

13 let

67,0%

4 roky

31,0%

14 let

71,0%

5 let

35,0%

15 let

75,0%

6 let

39,0%

16 let

79,0%

7 let

43,0%

17 let

83,0%

8 let

47,0%

18 let

87,0%

9 let

51,0%

19 let

91,0%

10 let

55,0%

20 a více let

95,0%
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Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc – procentuální část:
a) pro běžné pojistné pro 13. až 24. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 13. až 24. měsíc po datu účinnosti změny pojištění
Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné) resp.
% z dodatečného lhůtního
pojistného (pro dodatečné
běžné pojistné

Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné) resp.
% z dodatečného lhůtního
pojistného (pro dodatečné
běžné pojistné

2 roky

14,0%

12 let

59,0%

3 roky

18,5%

13 let

63,5%

4 roky

23,0%

14 let

68,0%

5 let

27,5%

15 let

72,5%

6 let

32,0%

16 let

77,0%

7 let

36,5%

17 let

81,5%

8 let

41,0%

18 let

86,0%

9 let

45,5%

19 let

90,5%

10 let

50,0%

20 a více let

95,0%

11 let

54,5%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část:
a) pro běžné pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 25. a další měsíce po datu účinnosti změny pojištění
Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné) resp.
% z dodatečného lhůtního
pojistného (pro dodatečné
běžné pojistné

3 a více let

5,0%

Kromě těchto poplatků odečítá pojistitel rizikové odečty na pojištění sjednaná v pojistné smlouvě, jejichž výše je dána
pojistně-technickými zásadami pojistitele.
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění ŽP Liška
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2013.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další Pojistná doba

1

19,0 %

x

x

2

23,0 %

14,0 %

x

1. rok

2. rok

3. rok a další

11

59,0 %

54,5 %

5,0 %

12

63,0 %

59,0 %

5,0 %

3

27,0 %

18,5 %

5,0 %

13

67,0 %

63,5 %

5,0 %

4

31,0 %

23,0 %

5,0 %

14

71,0 %

68,0 %

5,0 %

5

35,0 %

27,5 %

5,0 %

15

75,0 %

72,5 %

5,0 %

6

39,0 %

32,0 %

5,0 %

16

79,0 %

77,0 %

5,0 %

7

43,0 %

36,5 %

5,0 %

17

83,0 %

81,5 %

5,0 %

8

47,0 %

41,0 %

5,0 %

18

87,0 %

86,0 %

5,0 %

9

51,0 %

45,5 %

5,0 %

19

91,0 %

90,5 %

5,0 %

10

55,0 %

50,0 %

5,0 %

20 a více let

95,0 %

95,0 %

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců

Převod podílových jednotek programů investování
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek
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5 let

Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění ŽP Liška
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

1

16%

x

11

26%

5%

2

16%

x

12

27%

5%

3

16%

x

13

29%

5%

4

16%

x

14

31%

5%

5

16%

x

15

33%

5%

6

17%

5%

16

34%

5%

7

19%

5%

17

36%

5%

8

21%

5%

18

38%

5%

9

22%

5%

19

39%

5%

10

24%

5%

20 a více let

40%

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
Limity a parametry pojištění
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Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců

Převod podílových jednotek programů investování
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek
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5 let

Sazebník administrativních poplatků a limitů – Bez Obav
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené do 30. 11. 2013.
Pojištění Bez Obav

Limit

Běžné pojistné
Minimální výše běžného pojistného
300 Kč / měsíčně
Investiční a mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení investičního pojistného
50 Kč / měsíčně
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
500 Kč
Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného
není stanoven
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
1 000 Kč
investičního a mimořádného pojistného
Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
12
mimořádného pojistného v pojistném roce
Změna pojištění
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění
6 měsíců
pojistníkem
Pojistná částka pro případ smrti S
Minimální pojistná částka pro případ smrti S
10 000 Kč
Seznam fondů vztažených k programům investování pro investiční a mimořádné pojistné
Investiční fond, k němuž
Programy investování
jsou vztaženy programy
investování
ČSOB Konzervativní fond ISIN:
BE0174399908

Chráněný program investování
Růstový program investování
Dynamický program investování
Program investování Akciový mix
Program investování Realitní mix
Garantovaný program investování (dále jen GPI)
Zhodnocení GPI pro investiční a mimořádné pojistné (od 1. 12. 2012)
Zhodnocení GPI pro investiční a mimořádné pojistné (od 1. 4. 2016)
Dny v měsíci, kdy je investiční pojistné převáděno na podílové jednotky

ČSOB Růstový fond ISIN: BE0174398892
ČSOB Dynamický fond ISIN: BE0174397886
ČSOB Akciový mix ISIN: 770000001170
ČSOB Realitní mix ISIN: CZ0008472222

1,00 % p. a.
0,8 % p. a.
5., 15. a 25. den v měsíci

pokud daný den připadne na pátek nebo
sobotu, převod bude proveden v neděli

Hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného je zhodnocována v závislosti na datu uzavření pojistné smlouvy. Pro pojistné smlouvy
uzavřené od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2013 včetně platí zhodnocení 2,4 % p. a., a pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 7. 2013 platí zhodnocení 1,9 % p. a.
Hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného je vzhledem ke způsobu stanovení výše běžného pojistného tvořena pouze ve výši
nezbytné pro pokrytí nákladů pojistitele a krytí pojistného rizika jednotlivých pojištění sjednaných v pojistné smlouvě po jejich pojistnou dobu.

Poplatek
Běžné pojistné
Inkasní poplatek
0 Kč
Alokační poplatek
40 % z pojistného
Investiční a mimořádné pojistné
Inkasní poplatek
0 Kč
Alokační poplatek
0 % z pojistného
Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení investičního a mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty
0 Kč
Správa pojištění
Poplatek za správu pojištění
45 Kč měsíčně
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro investiční a mimořádné pojistné
0 Kč
Ostatní poplatky
Poplatek za převod podílových jednotek
0 Kč
Poplatek za změnu alokačního poměru
0 Kč

Účinnost od 1. 4. 2016
2012
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Poplatek za změnu pojištění
Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost
pojistníka)
Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)
Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do
internetové aplikace
Poplatek za vystavení daňového potvrzení
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení investičního a mimořádného pojistného

Účinnost od 1. 4. 2016
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0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
100 Kč

Sazebník administrativních poplatků a limitů – Bez Obav
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2013.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek

40 % z pojistného

Investiční a mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0 % z pojistného
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

45 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Výplata z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

100 Kč
Limity a parametry pojištění

Placení pojistného
Minimální výše běžného pojistného

300 Kč měsíčně

Minimální limit pro zaplacení investičního pojistného

50 Kč měsíčně

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného
12
v pojistném roce
Dny v měsíci, kdy je investiční pojistné převáděno na podílové jednotky
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5., 15. a 25. den v měsíci
(pokud daný den připadne na pátek nebo sobotu,
převod bude proveden v neděli)

Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění FORTE VIP
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené do 30. 11. 2013.
Program FORTE VIP

Limit

Mimořádné pojistné
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Maximální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

není stanoven

Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného
pojistného

1 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení
mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Běžné a dodatečné běžné pojistné
Minimální výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného

3 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného v pojistném roce*

1

Minimální zůstatek hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
a dodatečného běžného pojistného po provedení výplaty

2 000 Kč

Změna pojištění
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu pojištění pojistníkem

3 měsíce

Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na převod podílových jednotek

ihned

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné
Lhůta od počátku pojištění pro předložení návrhu na změnu alokačního poměru

ihned

Automatická ochrana investice
Doba pro zahájení převodu dle odst. 10 čl. 11 Zvláštních pojistných podmínek pro
životní pojištění FORTE ze dne 1. 12. 2009
Podíl pro převod jednotek dle odst. 9 čl. 11 Zvláštních pojistných podmínek pro
životní pojištění FORTE ze dne 1. 12. 2009
Zánik pojištění
Minimální výše hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a
dodatečného běžného pojistného rozhodná pro zánik pojištění u pojištění ve
splaceném stavu
Pojistná částka pro případ smrti S
Minimální pojistná částka pro případ smrti S

5 let
20 % z každého převáděného
programu investování
(mimo Garantovaný program
investování)

500 Kč

10 000 Kč

Seznam fondů vztažených k programům investování pro běžné, dodatečné běžné a mimořádné pojistné
Programy investování

Investiční fond, k němuž jsou
vztaženy programy investování

Chráněný program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
Chráněný program investování pro mimořádné pojistné

ČSOB Konzervativní fond ISIN:
BE0174399908

Růstový program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
Růstový program investování pro mimořádné pojistné

ČSOB Růstový fond ISIN:
BE0174398892

Dynamický program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
Dynamický program investování pro mimořádné pojistné

ČSOB Dynamický fond ISIN:
BE0174397886

Program investování Akciový mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a
program investování Akciový mix pro mimořádné pojistné

ČSOB Akciový mix ISIN:
770000001170

Program investování Realitní mix pro běžné a dodatečné běžné pojistné a program
investování Realitní mix pro mimořádné pojistné

ČSOB Realitní mix ISIN:
CZ0008472222

Garantovaný program investování
Zhodnocení garantovaného programu investování
* O výplatu z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného lze požádat nejdříve po vzniku
nároku na odkupné (dle odst. 3, čl. 14 ZPP pro FORTE), a to na příslušném formuláři pojistitele.

Účinnost od 1. 4. 2016
2012
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– pro běžné a dodatečné běžné pojistné



od 1. 1. 2010

2,40 % p. a.

od 1. 7. 2013

1,9 % p. a.

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

od 1. 7. 2015

1,30 % p. a.

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 1. 2010

1,50 % p. a

od 1. 7. 2010

1,00 % p. a

– pro běžné a dodatečné běžné pojistné

– pro mimořádné pojistné



– pro mimořádné pojistné 

od 1. 11. 2010

0,75 % p. a

– pro mimořádné pojistné 

od 1. 2. 2011

1,25 % p. a.

– pro mimořádné pojistné
– pro mimořádné pojistné




od 1. 1. 2012

1 % p. a.

od 1. 4. 2016

0,8 % p. a.

Program FORTE VIP

Poplatek

Mimořádné pojistné
Inkasní poplatek

0 Kč
0 % (ze zaplaceného mimořádného

Alokační poplatek

pojistného)

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného
Poplatek za provedení výplaty

zdarma

Výplata z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného
50 Kč

Poplatek za provedení výplaty
Správa programů investování
Poplatek za správu aktiv pro běžné a dodatečné běžné pojistné
a každý jednotlivý program investování

0 Kč

Poplatek za správu aktiv pro mimořádné pojistné
a každý jednotlivý program investování

0 Kč

Změna pojištění
Poplatek za změnu pojištění
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

0 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Převod podílových jednotek programů investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné
pojistné
Poplatek za převod podílových jednotek
provedení 1. a 2. převodu v pojistném roce

0 Kč

provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každého dalšího převodu v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Automatická ochrana investice
Poplatek za automatický převod podílových jednotek

0 Kč

Změna alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a pro mimořádné pojistné
Poplatek za změnu alokačního poměru pro běžné a dodatečné běžné pojistné a za
změnu alokačního poměru pro mimořádné pojistné
provedení 1. a 2. změny v pojistném roce

0 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce

100 Kč

provedení 3. a každé další změny v pojistném roce
přes internetovou aplikaci Účet online

0 Kč

Správa pojištění
Poplatek za správu pojištění

35 Kč měsíčně

Ostatní poplatky
Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za provedení odkupného z hodnoty pojištění vytvořené na základě
zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného

500 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace

50 Kč

Poplatek za vystavení daňového potvrzení

0 Kč

Účinnost od 1. 4. 2016
2012
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Běžné pojistné a dodatečné běžné pojistné
Inkasní poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného

5 Kč

Alokační poplatek pro 1. až 12. měsíc – procentuální část:
a) pro běžné pojistné pro 1. až 12. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 1. až 12. měsíc po datu účinnosti změny pojištění
Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné)
resp. % z dodatečného
lhůtního pojistného (pro
dodatečné běžné pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné)
resp. % z dodatečného
lhůtního pojistného (pro
dodatečné běžné pojistné

1 rok

12,0%

11 let

45,0%

2 roky

12,0%

12 let

45,0%

3 roky

16,0%

13 let

45,0%

4 roky

20,0%

14 let

45,0%

5 let

25,0%

15 let

45,0%

6 let

29,0%

16 let

45,0%

7 let

33,0%

17 let

45,0%

8 let

37,0%

18 let

45,0%

9 let

41,0%

19 let

45,0%

10 let

45,0%

20 a více let

45,0%

Alokační poplatek pro 13. až 24. měsíc – procentuální část:
a) pro běžné pojistné pro 13. až 24. měsíc pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 13. až 24. měsíc po datu účinnosti změny pojištění

12,0%

Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)
12 let

3 roky

16,0%

13 let

45,0%

4 roky

20,0%

14 let

45,0%

5 let

25,0%

15 let

45,0%

6 let

29,0%

16 let

45,0%

7 let

33,0%

17 let

45,0%

8 let

37,0%

18 let

45,0%

9 let

41,0%

19 let

45,0%

10 let

45,0%

20 a více let

45,0%

11 let

45,0%

Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)
2 roky

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné) resp.
% z dodatečného lhůtního
pojistného (pro dodatečné
běžné pojistné

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné) resp.
% z dodatečného lhůtního
pojistného (pro dodatečné
běžné pojistné
45,0%

Alokační poplatek pro 25. a další měsíce – procentuální část:
a) pro běžné pojistné pro 25. a další měsíce pojištění
b) pro dodatečné běžné pojistné pro 25. a další měsíce po datu účinnosti změny pojištění
Pojistná doba (pro běžné
pojistné) resp. doba max.
zbývající do konce pojištění
po datu účinnosti změny
(pro dodatečné běžné
pojistné)

% z lhůtního pojistného
(pro běžné pojistné) resp.
% z dodatečného lhůtního
pojistného (pro dodatečné
běžné pojistné

3 a více let

3,0%

V sazebníku administrativních poplatků a limitů jsou obsaženy veškeré poplatky, kterými je zatíženo investiční životní pojištění FORTE VIP. Kromě
těchto poplatků odečítá pojistitel rizikové odečty na pojištění sjednaná v pojistné smlouvě, jejichž výše je dána pojistně-technickými zásadami
pojistitele.

Účinnost od 1. 4. 2016
2012
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění FORTE VIP
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2013.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další

1

12,0 %

x

x

11

45,0 %

45,0 %

3,0 %

2

12,0 %

12,0 %

x

12

45,0 %

45,0 %

3,0 %

3

16,0 %

4

20,0 %

16,0 %

3,0 %

13

45,0 %

45,0 %

3,0 %

20,0 %

3,0 %

14

45,0 %

45,0 %

3,0 %

5

25,0 %

25,0 %

3,0 %

15

45,0 %

45,0 %

3,0 %

6

29,0 %

29,0 %

3,0 %

16

45,0 %

45,0 %

3,0 %

7

33,0 %

33,0 %

3,0 %

17

45,0 %

45,0 %

3,0 %

8

37,0 %

37,0 %

3,0 %

18

45,0 %

45,0 %

3,0 %

9

41,0 %

41,0 %

3,0 %

19

45,0 %

45,0 %

3,0 %

10

45,0 %

45,0 %

3,0 %

20 a více let

45,0 %

45,0 %

3,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění FORTE VIP
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. – 5. rok

6. rok a dále

1. – 5. rok

6. rok a dále

1

12%

x

Pojistná doba
11

20%

3%

2

12%

x

12

20%

3%

3

12%

x

13

20%

3%

4

12%

x

14

20%

3%

5

12%

x

15

20%

3%

6

13%

3%

16

20%

3%

7

15%

3%

17

20%

3%

8

17%

3%

18

20%

3%

9

18%

3%

19

20%

3%

10

20%

3%

20 a více let

20%

3%

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění VARIO
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 3. 2014.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další Pojistná doba

1

19,0 %

x

x

2

23,0 %

14,0 %

x

1. rok

2. rok

3. rok a další

11

59,0 %

54,5 %

5,0 %

12

63,0 %

59,0 %

5,0 %

3

27,0 %

18,5 %

5,0 %

13

67,0 %

63,5 %

5,0 %

4

31,0 %

23,0 %

5,0 %

14

71,0 %

68,0 %

5,0 %

5

35,0 %

27,5 %

5,0 %

15

75,0 %

72,5 %

5,0 %

6

39,0 %

32,0 %

5,0 %

16

79,0 %

77,0 %

5,0 %

7

43,0 %

36,5 %

5,0 %

17

83,0 %

81,5 %

5,0 %

8

47,0 %

41,0 %

5,0 %

18

87,0 %

86,0 %

5,0 %

9

51,0 %

45,5 %

5,0 %

19

91,0 %

90,5 %

5,0 %

10

55,0 %

50,0 %

5,0 %

20 a více let

95,0 %

95,0 %

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0,7 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění VARIO
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

1

16%

x

11

26%

5%

2

16%

x

12

27%

5%

3

16%

x

13

29%

5%

4

16%

x

14

31%

5%

5

16%

x

15

33%

5%

6

17%

5%

16

34%

5%

7

19%

5%

17

36%

5%

8

21%

5%

18

38%

5%

9

22%

5%

19

39%

5%

10

24%

5%

20 a více let

40%

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění LIFE
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další Pojistná doba

1

19,0 %

x

x

2

23,0 %

14,0 %

x

1. rok

2. rok

3. rok a další

11

59,0 %

54,5 %

5,0 %

12

63,0 %

59,0 %

5,0 %

3

27,0 %

18,5 %

5,0 %

13

67,0 %

63,5 %

5,0 %

4

31,0 %

23,0 %

5,0 %

14

71,0 %

68,0 %

5,0 %

5

35,0 %

27,5 %

5,0 %

15

75,0 %

72,5 %

5,0 %

6

39,0 %

32,0 %

5,0 %

16

79,0 %

77,0 %

5,0 %

7

43,0 %

36,5 %

5,0 %

17

83,0 %

81,5 %

5,0 %

8

47,0 %

41,0 %

5,0 %

18

87,0 %

86,0 %

5,0 %

9

51,0 %

45,5 %

5,0 %

19

91,0 %

90,5 %

5,0 %

10

55,0 %

50,0 %

5,0 %

20 a více let

95,0 %

95,0 %

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0,7 % (ze zaplaceného mimořádného pojistného)

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro životní pojištění LIFE
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

1

16%

x

11

26%

5%

2

16%

x

12

27%

5%

3

16%

x

13

29%

5%

4

16%

x

14

31%

5%

5

16%

x

15

33%

5%

6

17%

5%

16

34%

5%

7

19%

5%

17

36%

5%

8

21%

5%

18

38%

5%

9

22%

5%

19

39%

5%

10

24%

5%

20 a více let

40%

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

50 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za vystavení opisu pojistky (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění běžného pojistného

3000 Kč

Minimální výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

1000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění běžného pojistného v pojistném roce

1

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění mimořádného pojistného v pojistném roce

12

Minimální zůstatek hodnoty pojištění běžného pojistného

2000 Kč

Přerušení placení pojistného
Doba od počátku pojištění pro předložení návrhu na přerušení placení

36 měsíců

Minimální hodnota pojištění běžného pojistného pro přijetí návrhu na přerušení placení

10 000 Kč

Maximální délka přerušení placení

24 měsíců
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro dětské životní pojištění FORTÍK
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 8. 2014.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících
do konce pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. rok

2. rok

3. rok a další Pojistná doba

1

19,0 %

x

x

2

23,0 %

14,0 %

x

1. rok

2. rok

3. rok a další

11

59,0 %

54,5 %

5,0 %

12

63,0 %

59,0 %

5,0 %

3

27,0 %

18,5 %

5,0 %

13

67,0 %

63,5 %

5,0 %

4

31,0 %

23,0 %

5,0 %

14

71,0 %

68,0 %

5,0 %

5

35,0 %

27,5 %

5,0 %

15

75,0 %

72,5 %

5,0 %

6

39,0 %

32,0 %

5,0 %

16

79,0 %

77,0 %

5,0 %

7

43,0 %

36,5 %

5,0 %

17

83,0 %

81,5 %

5,0 %

8

47,0 %

41,0 %

5,0 %

18

87,0 %

86,0 %

5,0 %

9

51,0 %

45,5 %

5,0 %

19

91,0 %

90,5 %

5,0 %

10

55,0 %

50,0 %

5,0 %

20 a více let

95,0 %

95,0 %

5,0 %

Inkasní poplatek

5 Kč

Mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč
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Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení investičního pojistného

50 Kč měsíčně

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného

1 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného
12
v pojistném roce
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Sazebník administrativních limitů a poplatků
pro dětské životní pojištění FORTÍK
Platný pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Poplatky z pojistného
Běžné pojistné
Alokační poplatek
Zaplacené pojistné je snižováno o alokační poplatek v závislosti na pojistné době základního pojištění a pojistném roce.
Alokační poplatek je uplatňován na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného při změně pojištění (rozdílu mezi novou a původní výší pojistného).
Při změně pojistného se pojistnou dobou rozumí počet celých let zbývajících do konce základního pojištění po datu účinnosti změny.
Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

Pojistná doba

1. - 5. rok

6. rok a další

1

16 %

x

11

26 %

5%

2

16 %

x

12

27 %

5%

3

16 %

x

13

29 %

5%

4

16 %

x

14

31 %

5%

5

16 %

x

15

33 %

5%

6

17 %

5%

16

34 %

5%

7

19 %

5%

17

36 %

5%

8

21 %

5%

18

38 %

5%

9

22 %

5%

19

39 %

5%

10

24 %

5%

20 a více let

40 %

5%

Inkasní poplatek

5 Kč

Investiční a mimořádné pojistné
Alokační poplatek

0%

Inkasní poplatek

0 Kč
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění

Pravidelné poplatky
Správní poplatek

35 Kč měsíčně

Jednorázové poplatky
Změna pojištění
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Převod podílových jednotek
− 1. a 2. převod v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další převod v pojistném roce

100 Kč

− převod prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Změna alokačního poměru
− 1. a 2. změna v pojistném roce

0 Kč

− 3. a další změna v pojistném roce

100 Kč

− změna prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“

0 Kč

Výplata z hodnoty pojištění mimořádného pojistného

0 Kč

Poplatek za písemný výpis aktuálního stavu hodnoty pojištění (na žádost pojistníka)

30 Kč

Poplatek za opakované vystavení aktivačního klíče pro přístup do internetové aplikace
50 Kč
„Online klientská zóna“
Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy

500 Kč

81

Limity a parametry pojištění
Placení mimořádného pojistného
Minimální limit pro zaplacení investičního pojistného

50 Kč měsíčně

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného

500 Kč

Výplata z hodnoty pojištění
Minimální výplata z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného

1 000 Kč

Maximální počet výplat z hodnoty pojištění investičního a mimořádného pojistného
v pojistném roce

12
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