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Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Maximal Profit
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Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Zvláštní pojistné podmínky investičního životního pojištění Maximal Profit (dále jen "ZPP Maximal Profit") upravují
investiční životní pojištění Maximal Profit (dále jen "pojištění"), v rámci něhož je vždy sjednáno pojištění pro případ smrti
nebo dožití se stanoveného věku pojištěného (dále také jen "základní pojištění"). Investiční riziko v tomto pojištění nese
sám pojistník tím, že rozhoduje volbou programů investování o investování části pojistného.
2. V pojistné smlouvě lze k základnímu pojištění sjednat i další pojištění.
3. Základní pojištění se sjednává jako obnosové.

Článek 2

Výklad pojmů

Alokační poměr - poměr, ve kterém se část pojistného umísťuje do jednotlivých programů investování.
Alokační poplatek - poplatek vyjádřený v procentech, který je odečítán z každého zaplaceného pojistného, a souvisí s náklady
pojistitele na uzavření a trvání pojistné smlouvy.
Cena podílové jednotky - cena stanovená pojistitelem na základě podkladů poskytnutých správcem aktiv, která se používá
pro nákup a prodej podílových jednotek jednotlivých programů investování v daný den.
Fixní část pojistného - poplatek - fixní částka, která je odečítána z každého zaplaceného pojistného.
Hodnota pojištění - částka vypočtená jako součet hodnoty pojištění běžného pojistného a hodnoty pojištění mimořádného
pojistného.
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Hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění - částka vypočtená jako
součet hodnot programů investování pro běžné pojistné (dále také jen "hodnota pojištění běžného pojistného").
Hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení mimořádného pojistného - částka vypočtená jako součet hodnot
programů investování pro mimořádné pojistné (dále také jen "hodnota pojištění mimořádného pojistného").
Hodnota programu investování - částka vypočtená jako součin počtu podílových jednotek daného programu investování
připsaných na podílovém účtu a ceny podílové jednotky daného programu investování.
Podílová jednotka - poměrný díl hodnoty programu investování.
Podílový účet - individuální účet spravovaný pojistitelem k pojistné smlouvě, tvořený podílovými jednotkami jednotlivých
programů investování.
Program investování - portfolio (skladba) různých investičních instrumentů (nástrojů) založené a spravované pojistitelem
nebo správcem pověřeným pojistitelem, které má společnou investiční strategii a které bylo vytvořeno pouze pro účely
investičního životního pojištění.
Sazebník pojistitele (dále jen "sazebník") - dokument pojistitele obsahující aktuální hodnoty administrativních poplatků,
parametrů a limitů pro dané pojištění. Sazebník je součástí zvláštních pojistných podmínek pro daný produkt.
Věrnostní bonus - částka, kterou pojistitel přiznává pojistníkovi jako odměnu za věrnost, kterou se rozumí trvání pojistné
smlouvy, resp. pojištění po stanovenou dobu.

Článek 3

Pojistná doba

1. Pojistná doba základního pojištění je uvedena v pojistné smlouvě.
2. Počátek dalších pojištění je shodný s počátkem základního pojištění. Pojistná doba dalších pojištění nemůže přesáhnout
pojistnou dobu základního pojištění.
3. Konec dalších pojištění je uveden v pojistné smlouvě jako konec daného pojištění.

Článek 4

Pojistné

1. Pojistné je běžné a je placeno za pojistná období určená v pojistné smlouvě.
2. Běžné pojistné je součtem pojistného za základní pojištění a pojistného za další pojištění. Běžné pojistné za základní
pojištění je snižováno o částky a o poplatky dle článku 5 těchto ZPP Maximal Profit a zbývající část je alokována na podíly
jednotlivých programů investování. Běžné pojistné za jednotlivá další pojištění je celé spotřebováno na úhradu příslušného
rizika a nepodílí se na tvorbě hodnoty pojištění.
3. Pojistník je v době trvání pojištění oprávněn písemně požádat na příslušném formuláři pojistitele o zaplacení mimořádného
pojistného.
4. Mimořádné pojistné nesmí být nižší než minimální limit stanovený pojistitelem v sazebníku.
5. Pojistitel má právo pojistníkem poukázané mimořádné pojistné odmítnout. Případné odmítnutí mimořádného pojistného
oznámí pojistitel pojistníkovi do 15 dnů od jeho přijetí. Pojistník je povinen sdělit pojistiteli účet, na který má odmítnuté
mimořádné pojistné vrátit. Pojistitel je povinen odmítnuté mimořádné pojistné vrátit pojistníkovi bez zbytečného odkladu
poté, co je mu pojistníkem způsob jeho vrácení sdělen.

Článek 5

Poplatky, rozdělování (alokace) pojistného

1. Běžné pojistné za základní pojištění je snižováno o fixní část pojistného a alokační poplatek, jejichž výše je uvedena
v sazebníku. Zbývající část pojistného za základní pojištění je převedena na podílové jednotky jednotlivých programů
investování, a to v poměru sjednaném v pojistné smlouvě. Rozdělování běžného pojistného za základní pojištění, včetně
převodu jeho části na podílové jednotky jednotlivých programů investování, je provedeno nejdříve k počátku základního
pojištění a dále pak vždy bezprostředně po přiřazení celé platby běžného pojistného na pojistnou smlouvu, nejdříve však
k datu počátku pojistného období, za které nebylo běžné pojistné dosud uhrazeno.
2. Hodnota mimořádného pojistného je převedena na podílové jednotky jednotlivých programů investování, a to v poměru
uvedeném pojistníkem v žádosti o zaplacení mimořádného pojistného. Mimořádné pojistné je převedeno na podílové
jednotky jednotlivých programů investování v okamžiku jeho přiřazení na pojistnou smlouvu, nejdříve však k datu počátku
základního pojištění.
3. Běžné pojistné za základní pojištění i mimořádné pojistné je převáděno na podílové jednotky jednotlivých programů
investování na základě cen podílových jednotek těchto programů investování platných v okamžiku převodu dle výše
uvedeného.
4. Pojistitel určí počet podílových jednotek, potřebných k pokrytí částek dle odst. 1 a 2 tohoto článku, na základě jejich cen
platných ke dni realizace příslušného úkonu pojistitelem. Podílové jednotky se odečtou v poměru hodnot jednotlivých
programů investování.
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Článek 6

Přerušení placení pojistného, tzv. platební prázdniny

1. Počínaje druhým pojistným rokem je pojistník oprávněn kdykoliv v době trvání pojištění písemně požádat pojistitele o
dočasné přerušení placení běžného pojistného, tzv. platební prázdniny (dále jen "dočasné přerušení placení pojistného"),
a to za předpokladu, že běžné pojistné za první pojistný rok bylo plně uhrazeno a k datu zpracování žádosti pojistitelem
dosahuje hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění minimálně výše
stanovené pojistitelem v sazebníku. Žádost pojistníka o dočasné přerušení placení pojistného musí být předložena na
příslušném formuláři pojistitele.
2. Dočasné přerušení placení pojistného může být provedeno maximálně na dobu a v počtu stanoveném pojistitelem v
sazebníku. Období mezi dvěma přerušeními, tj. mezi ukončením předchozího a počátkem následujícího přerušení placení
pojistného, musí být minimálně 12 měsíců a běžné pojistné za tuto dobu musí být plně uhrazeno.
3. Pojistitel písemně informuje pojistníka o akceptaci či zamítnutí žádosti o přerušení placení pojistného. Ujednává se, že
byla-li žádost o dočasné přerušení placení pojistného pojistitelem akceptována, nastane přerušení placení pojistného od
prvního dne následujícího pojistného období.
4. Další pojištění sjednaná v pojistné smlouvě zanikají dnem předcházejícím datu, kdy nastane dočasné přerušení placení
pojistného a po ukončení dočasného přerušení placení pojistného se automaticky neobnovují. Základní pojištění pokračuje
beze změny.
5. Za dočasné přerušení placení pojistného je pojistitel oprávněn účtovat poplatek související s pokrytím nákladů spojených
s tímto úkonem, jehož výše je stanovena v sazebníku.
6. Během dočasného přerušení placení pojistného není dotčeno právo pojistníka zaplatit mimořádné pojistné dle článku 4
odst. 3 - 5 těchto ZPP Maximal Profit.
7. Od data doručení žádosti o dočasné přerušení placení pojistného pojistiteli do konce trvání platebních prázdnin nejsou
povoleny výplaty z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění.

Článek 7

Nákup podílových jednotek

1. Podílové jednotky programů investování se nakupují za zbývající část pojistného po odpočtu alokačního poplatku a fixní
části pojistného dle alokačního poměru zvlášť pro běžné a mimořádné pojistné.
2. Nákup podílových jednotek se provede bez zbytečného odkladu po zaplacení pojistného pod správným variabilním
symbolem, nejpozději do 10 kalendářních dní. Pojistitel neodpovídá za důsledky vzniklé tím, že pojistník při placení
pojistného uvedl nesprávné číslo účtu nebo nesprávný variabilní symbol nebo nesprávnou částku pojistného.
3. Podílové jednotky programů investování pro běžné pojistné budou nakoupeny nejdříve ke dni splatnosti běžného
pojistného. Podílové jednotky programů investování pro mimořádné pojistné budou nakoupeny nejdříve ke dni počátku
základního pojištění.

Článek 8

Převod podílových jednotek programů investování

1. Převod podílových jednotek mezi jednotlivými programy investování pro běžné pojistné za základní pojištění a/nebo
mimořádné pojistné (dále také jen "převod") provede pojistitel na základě dohody s pojistníkem, kdy pojistník návrh na
převod činí písemně na příslušném formuláři pojistitele.
2. Lhůta pro přijetí návrhu pojistníka a provedení převodu se stanovuje na 1 měsíc od data jeho doručení na adresu sídla
pojistitele. Nepřijme-li pojistitel návrh pojistníka na změnu ve výše dohodnuté lhůtě, pozbývá tento účinnosti.
3. Pro převod se použije cena podílových jednotek platná k datu realizace příslušného úkonu pojistitelem.

Článek 9

Změna alokačního poměru

1. Změnu alokačního poměru pro běžné pojistné za základní pojištění a/nebo mimořádné pojistné provede pojistitel na
základě písemné dohody s pojistníkem, kdy pojistník návrh na změnu alokačního poměru činí písemně na příslušném
formuláři pojistitele.
2. Lhůta pro přijetí návrhu pojistníka a provedení změny alokačního poměru se stanovuje na 1 měsíc od data jeho doručení na
adresu sídla pojistitele. Nepřijme-li pojistitel návrh pojistníka na změnu ve výše dohodnuté lhůtě, pozbývá tento účinnosti.
3. Nový alokační poměr se uplatní pro nákup podílových jednotek po realizaci této změny pojistitelem.

Článek 10

Programy investování, investiční riziko

1. Pojistník si může zvolit z programů investování odlišujících se investiční strategií, povahou podkladových aktiv a tím i
předpokládanou výnosností a mírou rizika. Rozlišují se dva typy programů investování, a to tržní programy investování
a garantované programy investování. Pojistitel poskytne před sjednáním pojištění i během trvání pojištění pojistníkovi
informace o investiční strategii jednotlivých programů investování.
2. Nákup podílových jednotek jednotlivých programů investování na podílový účet slouží ke stanovení výše plnění a jiných
nároků plynoucích z příslušného pojištění. Podkladová aktiva jednotlivých programů investování a výnosy z nich plynoucí
jsou vlastnictvím pojistitele a zůstávají jím po celou dobu trvání pojištění.
3. Ceny podílových jednotek programů investování budou stanoveny v četnosti stanovené pojistitelem, minimálně však
jednou za měsíc.
4. Jestliže pojistitel nestanoví k některému datu ceny jednotek, použijí se pro nákup a prodej podílových jednotek k tomuto
datu ceny jednotek pojistitelem naposledy stanovené.
5. Pojistitel je oprávněn měnit podkladová aktiva programů investování při zachování charakteru podkladových aktiv. Při
změně podkladových aktiv pojistitel negarantuje zachování počtu podílových jednotek programu investování, ale garantuje
zachování jejich hodnoty k datu změny podkladových aktiv.
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6. Pojistitel je oprávněn rozhodnout o zrušení programu investování, a to zejména v důsledku zrušení podkladových aktiv
jejich správcem. Pojistitel v takovém případě navrhne pojistníkovi nový alokační poměr. Jestliže pojistník s navrženou
změnou alokačního poměru nesouhlasí, musí do jednoho měsíce od doručení návrhu pojistitele pojistiteli písemně
sdělit nový alokační poměr. Pokud pojistník nový alokační poměr neurčí, budou za zaplacené pojistné nakupovány
podílové jednotky podle alokačního poměru navrženého pojistitelem. Obdobně může pojistitel postupovat i v případě
převodu již existujících podílových jednotek daného programu investování. Při zrušení programu investování pojistitel
negarantuje zachování počtu podílových jednotek programu investování, ale garantuje zachování hodnoty daného
programu investování k datu převodu.

Článek 11

Tržní programy investování

1. V případě tržních programů investování nese investiční riziko pojistník. Cena podílové jednotky tržních programů
investování není pojistitelem garantována, může tedy dojít k jejímu růstu i poklesu.
2. Cena podílové jednotky se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv a celkového počtu podílů daného tržního
programu investování. Správce aktiv je oprávněn odečíst od hodnoty podkladových aktiv, k nimž je program investování
vztažen, všechny náklady, srážky a jiné poplatky spojené s nákupem, prodejem, oceňováním a správou těchto aktiv.

Článek 12

Garantované programy investování

1. Garantované programy investování jsou programy investování s vyhlašovanou výší minimálního zhodnocení, jež je
uvedena v sazebníku FO na webových stránkách ČSOB, a.s. (www.csob.cz). Pojistitel je oprávněn výši vyhlášeného
minimálního zhodnocení v sazebníku jednostranně měnit během trvání pojištění. Pojistitel nabízí zvlášť garantovaný
program investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné.
2. Cena podílové jednotky garantovaných programů investování je stanovena podle aktuálního vyhlášeného minimálního
zhodnocení programu investování, uvedeného v sazebníku FO.

Článek 13

Výplata z hodnoty pojištění

1. O výplatu z hodnoty pojištění dle tohoto článku je možné požádat pouze v případě, že možnost výplaty je ujednána v
pojistné smlouvě.
2. Žádost o výplatu z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění a/nebo
výplatu z hodnoty pojištění mimořádného pojistného předkládá pojistník písemně na příslušném formuláři pojistitele.
3. Pojistitel v sazebníku stanoví minimální částku jedné výplaty z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
pojistného.
4. Výplatu z hodnoty pojištění umožní pojistitel maximálně v takové výši, aby hodnota pojištění vytvořená na základě
zaplacení běžného pojistného za základní pojištění po výplatě neklesla pod limit stanovený pojistitelem v sazebníku
a současně, aby součet veškerých dosud provedených výplat nepřevýšil součet pojistného zaplaceného za základní
pojištění a mimořádného pojistného.
5. Výplata části hodnoty pojištění bude provedena za použití cen podílových jednotek platných ke dni realizace výplaty v
interním systému pojistitele.
6. Pojistitel provede výplatu z hodnoty pojištění bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je mu doručena písemná
žádost dle odst. 2 tohoto článku. Nejpozději však pojistitel provede výplatu do šesti týdnů od data doručení písemné
žádosti pojistníka pojistiteli. Nelze-li výplatu v dané lhůtě provést, je pojistitel oprávněn žádost o výplatu zamítnout.
7. Za provedení každé výplaty z hodnoty pojištění si pojistitel účtuje poplatek, jehož výše je uvedena v sazebníku. Poplatek
je odečten z hodnoty pojištění, z které se výplata provádí, a to v poměru hodnot programů investování k datu realizace
tohoto úkonu pojistitelem.
8. Odchylně od § 1957 občanského zákoníku se ujednává, že výplata z hodnoty pojištění je splněna, jakmile pojistitel částku
výplaty z hodnoty pojištění poukázal dle dispozice pojistníka.

Článek 14

Vznik nároku na odkupné

1. Při zániku základního pojištění vyplatí pojistitel pojistníkovi odkupné, vznikl-li již na něj nárok dle odst. 4 a 5 tohoto článku.
2. Podpisem pojistné smlouvy vyjadřuje pojištěný svůj souhlas s výplatou odkupného pojistníkovi.
3. Pro určení hodnoty odkupného se rozlišuje odkupné z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného
pojistného za základní pojištění a odkupné z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného.
Celková výše odkupného je součtem částek odkupného stanovených dle odst. 4 a 5 tohoto článku. Od odkupného je
pojistitelem vždy odečten storno poplatek ve výši stanovené pojistitelem v sazebníku.
4. Nárok na odkupné z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění vzniká
u pojištění tehdy, je-li hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění kladná.
Výše odkupného z běžného pojistného se stanoví jako hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného
pojistného za základní pojištění.
5. Nárok na odkupné z hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného vzniká okamžikem
zaplacení mimořádného pojistného, nejdříve však dnem počátku pojištění. Výše odkupného z mimořádného pojistného
se stanoví jako hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení mimořádného pojistného.
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Článek 15

Zánik pojištění

1. Zánikem základního pojištění zanikají i veškerá další pojištění sjednaná v pojistné smlouvě.
2. Zánikem pojistného zájmu pojistníka na pojištění pojištěného zaniká základní pojištění a veškerá další pojištění sjednaná
v pojistné smlouvě.
3. Pojistitel je oprávněn rozhodnout o zániku pojištění v případech, kdy hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení
běžného pojistného za základní pojištění poklesne na nebo pod hodnotu storno poplatku uvedeného v sazebníku.
Rozhodne-li pojistitel o zániku pojištění v souladu s ustanovením tohoto odstavce, pojištění zaniká k poslednímu dni
pojistného měsíce předcházejícího pojistnému měsíci, v němž hodnota pojištění vytvořená na základě zaplacení běžného
pojistného za základní pojištění poklesne na nebo pod hodnotu storno poplatku uvedeného v sazebníku. Pojistitel je
povinen tuto skutečnost pojistníkovi oznámit písemně, a to nejpozději do dvou měsíců od data zániku pojištění.

Článek 16

Odstoupení od pojistné smlouvy nebo její části

1. Pojistitel má právo odstoupit od pojistné smlouvy, zodpoví-li pojištěný při sjednávání pojištění nebo jeho změně úmyslně
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by při
pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva
ruší od počátku, tzn., ruší se od svého počátku všechna sjednaná pojištění.
2. Pojistitel má právo odstoupit od části pojistné smlouvy, zodpoví-li pojištěný při sjednávání pojištění nebo jeho změně
úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, a to
v rozsahu těch dalších pojištění pojištěného, která by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení písemných dotazů
nesjednal. Odstoupením od části pojistné smlouvy se taková pojištění pojištěného ruší od svého počátku.
3. Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy, poruší-li pojistitel povinnost dle § 2789 občanského zákoníku, tj.
povinnost upozornit zájemce o pojištění (pojistníka) na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, musíli si být pojistitel těchto nesrovnalostí vědom.
4. Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy, dotázal-li se při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo následně
při jednání o změně pojistné smlouvy v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojištění a neodpověděl-li
pojistitel na tyto dotazy pravdivě a úplně.
5. Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane
účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupí-li od pojistné smlouvy pojistitel, má
právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojistitel od pojistné smlouvy a získal-li již
pojistník, pojištěný nebo pojištěné dítě nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného
pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. Odstoupí-li pojistitel od části pojistné smlouvy a získal-li již pojištěný nebo
jiná osoba pojistné plnění z pojištění, která se odstoupením od části pojistné smlouvy od svého počátku ruší, nahradí v
téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje pojistné zaplacené za taková pojištění pojištěného.

Článek 17

Věrnostní bonus

1. Věrnostní bonus se stanoví ve výši 10 % celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění během
sledovaného období.
2. Sledovaným obdobím se rozumí vždy pětileté období od počátku základního pojištění do konce základního pojištění (tzn.
první období je 1. až 5. pojistný rok, druhé období je 6. až 10. pojistný rok a obdobně další období). Poslední sledované
období může být kratší v závislosti na pojistné době základního pojištění.
3. Věrnostní bonus se načítá měsíčně po dobu sledovaného období a po jeho uplynutí bude bez zbytečného odkladu
připsán do hodnoty pojištění mimořádného pojistného a bude se zhodnocovat jako garantovaný program investování pro
mimořádné pojistné.
4. Nárok na věrnostní bonus nevzniká za sledované období, během kterého dojde k zániku základního pojištění z jiného
důvodu než je smrt nebo dožití se konce základního pojištění.

Část B I ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ
Článek 1

Nároky z pojištění pro případ smrti nebo dožití (základní pojištění)

1. Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění, vyplatí mu pojistitel hodnotu pojištění ve výši určené k datu konce
pojištění.
2. Zemře-li pojištěný v době trvání základního pojištění, pojistitel vyplatí tomu, komu smrtí pojištěného vznikne právo na
pojistné plnění, hodnotu pojištění ve výši určené k datu písemného oznámení pojistné události na adresu sídla pojistitele.
3. Dojde-li v době trvání pojištění k úmrtí pojištěného následkem úrazu, který vznikl v době trvání pojištění, a to nejpozději do
tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel tomu, komu smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění, navíc k pojistnému
plnění uvedenému v odst. 2 tohoto článku pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu sjednanou v pojistné smlouvě
k datu úrazu v rámci základního pojištění.
4. Dojde-li po datu konce pojištění k úmrtí pojištěného následkem úrazu, který vznikl v době trvání pojištění, a to nejpozději
do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel tomu, komu smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění, pojistnou částku
pro případ smrti následkem úrazu sjednanou v pojistné smlouvě k datu úrazu v rámci základního pojištění.
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Článek 2

Výluky z pojištění pro případ smrti následkem úrazu

1. Pojistitel neposkytne z pojištění pojistné plnění v těchto případech:
a) nastala-li pojistná událost při provozování těchto sportů nebo činností: bungee jumping, snowboarding nebo
lyžování mimo vyznačené tratě nebo mimo stanovenou dobu provozu na vyznačených tratích, při letecké nebo
lyžařské akrobacii, snowkitingu, landkitingu, při snowraftingu, raftingu, canyoningu, cliffdivingu, potápění s dýchacím
přístrojem, parašutismu, paraglidingu, base jumpingu, speleologii, horolezectví, vysokohorské turistiky nad 3000
m.n.m., alpinismu a skialpinismu, létání v motorových i bezmotorových letadlech s výjimkou státem licencovaných
dopravců, létání v lehkých a ultralehkých letounech, na rogalu, kluzáku, v balónu a vzducholodi,
b) byl-li důsledkem pojistné události vznik nebo zhoršení kýl (hernií), bércových vředů, diabetických gangrén, nádorů
všeho druhu a původu, vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových tíhových váčků a
epikondylitid,
c) za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků
pojistné události,
d) bylo-li důsledkem pojistné události zhoršení již existující nemoci nebo nastala-li pojistná událost v důsledku nemoci,
e) v souvislosti s vrozenou vadou, nemocí a stavy z nich vyplývajícími,
f) jedná-li se o výhřez meziobratlové ploténky neúrazovým dějem ploténkové a algické páteřní syndromy a jiná
onemocnění zad,
g) jedná-li se o patologické a únavové zlomeniny nebo zlomeniny v souvislosti s vrozenou lomivostí kostí nebo v
souvislosti s jinými vrozenými vadami nebo nemocemi, tj. takové zlomeniny, které vzniknou v důsledku snížené
pevnosti kosti a k jejichž vzniku postačuje nižší intenzita působení vnějšího vlivu než u traumatické zlomeniny zdravé
kosti,
h) došlo-li k poškození svalů, šlach nebo vazů nebo k narušení hybnosti páteře v důsledku přepětí vlastní tělesné síly
při zvedání nebo přesouvání břemen,
i) došlo-li k přerušení nebo poškození degenerativně (patologicky) změněných anatomických částí těla nebo orgánů
(např. Achillova šlacha, meniskus),
j) jedná-li se o habituální luxaci, tj. opakující se vykloubení kloubu a/nebo jeho části při běžném pohybu, způsobené
např. volným kloubním pouzdrem nebo insuficiencí (nedostatečností) kloubních vazů, atrofií kloubní hlavice nebo příliš
plochou kloubní jamkou a dalšími vrozenými vadami a poruchami,
k) jedná-li se o duševní poruchu nebo změnu psychického stavu pojištěného, bez ohledu na to, čím byly způsobeny,
nedojde-li k organickému poškození centrální nervové soustavy úrazem.

Část C I SAZEBNÍK POPLATKŮ A PŘEHLED LIMITŮ
Poplatky z pojistného
Fixní část pojistného
30 Kč / měsíčně
Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění
5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část
pro pojistné smlouvy, u kterých je součet pojistného za další
pojistného
pojištění a fixní části pojistného menší než 4 800 Kč za rok
Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění
pro pojistné smlouvy, u kterých činí součet pojistného za další 1,5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část
pojištění a fixní části pojistného ve výši alespoň 4 800 Kč za
pojistného
rok
Alokační poplatek z mimořádného pojistného
0 % z pojistného
Poplatky hrazené z hodnoty pojištění
Výplata z hodnoty pojištění (v pojistném roce)
zdarma
Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební
1 000 Kč
prázdniny)
Storno poplatek (poplatek za odkupné)
1 000 Kč
Limity a parametry pojištění
Minimální výše mimořádného pojistného
500 Kč
Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění vytvořené na
1 000 Kč
základě zaplacení běžného pojistného
Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění vytvořené
1 000 Kč
na základě zaplacení běžného pojistného
Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny
36 měsíců
Počet realizovaných platebních prázdnin za dobu trvání
3
pojištění
Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení
běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné
25 000 Kč
přerušení placení pojistného (platební prázdniny)
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