
AKTUÁLNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO  
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ FLEXI PREMIUM 133 
účinnost od 1. 1. 2016

Sazba (poplatek)

sepsání pojistné smlouvy zdarma

měsíční administrativní poplatek zdarma

zpracování a zaslání potvrzení o zaplaceném jednorázovém 
pojistném

zdarma

zpracování a pravidelné zasílání přehledu stavu pojistné 
smlouvy

zdarma

zpracování a zaslání potvrzení o zaplaceném pojistném 
na soukromé životní pojištění

zdarma

vystavení a zaslání opravného potvrzení o zaplaceném 
pojistném (v případě opožděných plateb)

zdarma

poplatek za umístění pojistného do investičního fondu
FLEXI PREMIUM 02

3,5 % z jednorázového pojistného

změny do smlouvy (včetně vystavení a zaslání dodatku):
•	první	změna	v	kalendářním	roce
•	druhá	a	každá	další	změna	v	kalendářním	roce
•		každá	změna	realizovaná	přes	SERVIS	24	Internetbanking

•	zdarma
•	zdarma
•	zdarma

zřízení zajištění závazku ve prospěch třetí osoby (vinkulace
nebo zástavní právo)

zdarma

poplatek za provedení výplaty části kapitálové hodnoty 
smlouvy kdykoliv v době trvání pojištění

minimální výše pro realizovanou výplatu

za realizovanou výplatu 3 % z výše výplaty 
části kapitálové hodnoty; poplatek je stržen 
z kapitálové hodnoty smlouvy

Podmínkou pro uskutečnění výplaty části 
kapitálové hodnoty je dodržení minimální výše 
zůstatku kapitálové hodnoty ve výši 
15 % z uhrazeného jednorázového pojistného 
po odečtení poplatku.

1 000 Kč

poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy např.: 
•		do	dvou	měsíců	od	uzavření	pojistné	smlouvy	
•	po	dvou	měsících	do	dvou	let	od	od	počátku	pojištění
•	po	dvou	letech	od	počátku	pojištění	

•	350	Kč	
•	10	%	z	kapitálové	hodnoty	smlouvy	
•	3	%	z		kapitálové	hodnoty	smlouvy	

výplata pojistného plnění/kapitálové hodnoty/odkupného 
poštovní poukázkou

30 Kč (poplatek bude odečten z vyplácených 
prostředků)

vystavení a zaslání druhopisu pojistné smlouvy, pojistky, 
přehledu stavu smlouvy, potvrzení o zaplaceném pojistném 1)

zdarma

zaslání informace o aktuální výši kapitálové hodnoty nebo 
o předpokládané výši odkupného 2)

zdarma

poplatek	za	správu	kapitálové	hodnoty	(management	fee)
investiční fond FLEXI PREMIUM 02 0,55 % p.a. z hodnoty fondu 

poplatek za ukončení pojistné smlouvy z pojistně-technických 
důvodů (na úhradu vzniklých nákladů spojených s uzavřením, 
správou a ukončením uzavřené pojistné smlouvy)

zdarma

1)  Druhopis požadovaného dokumentu je vystaven a zaslán pojistníkovi pouze na základě jeho písemné žádosti.
2)  Informace o aktuální výši kapitálové hodnoty nebo informace o výši odkupného je pojistníkovi zaslána pouze 

na základě jeho písemné žádosti.
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