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Informační list pro zájemce o pojištění

Z0020

Informace pro zájemce o pojištění ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
Tento Informační list pro zájemce o pojištění nabývá účinnosti dne 1. 3. 2012
• Definice všech pojištění a všech opcí

A. Odvětví životních pojištění
1. Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ dožití nebo
smrti (dle Části A bodu I. písm. a) Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)
název pojištění
Pojištění pohřbu
Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA (pro případ smrti) – HYS
Kapitálové životní pojištění KAPITÁL (prodej v ČS)
Kapitálové životní pojištění Kapitál PLUS (prodej v ČS)
2. Pojištění spojená s investičními fondy
(dle Části A, bodu III. Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)
název pojištění
FLEXI životní pojištění
Flexibilní životní pojištění JUNIOR
Životní pojištění FLEXI PREMIUM

Flexibilní
životní
pojištění
JUNIOR

0 let dítě,
18 let dospělý
pojištěný

nedovršených 18 let
dítěte, 70 let dospělý
pojištěný

5 let a současně min. do 19 let dítěte, max. do 25 let dítěte a současně
max. do 75 let dospělého pojištěného

Komplexní
pojištění pro
účastníky
penzijního
připojištění

18 let

69 let

1 rok

Pojištění
pohřbu

18 let

60 let
(běžné pojistné)
80 let
(jednorázové pojistné)

pojištění se sjednává na dobu
neurčitou a končí v den vzniku
pojistné události (úmrtí pojištěného)

Úvěrové
životní
pojištění
HYPOTÉKA *

18 let

69 let (u HYS),

1 rok

UNI
úrazové
pojištění

15 let dospělý
0 let dítěte

64 let (u HYSV)
62 let
(u HYSI, HYSVI)

3. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle bodu 1 a 2
(dle Části A bodu I. písm. c) Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)

vstupní věk
produkt

Pojistitel si vyhrazuje právo zavést a provozovat další pojištění.

Tabulka č. 1
Platí pro pojistné smlouvy s běžným příp. jednorázovým pojistným

18 let

95 let

doba trvání pojištění
minimální
maximální
3 roky

maximální

KAPITÁL
KAPITÁL PLUS

18 let

97 let
95 let

FLEXI
PREMIUM

od 3 let
věku

dle doby
trvání

doba trvání pojištění
3 roky, 5 let
max. do 100 let pojištěného
max. do 80 let pojištěného; stanovena pevná
doba trvání
limitovaná edice

• Způsoby a doba placení pojistného
1. Pojistné se platí buď najednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné), nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). Pojistné období je roční
nebo področní (pololetní, čtvrtletní nebo měsíční). V případě področních plateb je příslušné
pojistné navýšeno o příplatek (viz platný přehled poplatků a parametrů produktu). Běžné
pojistné se platí po sjednanou dobu pojištění.
2. Za datum úhrady je považován den, kdy bylo pojistné pod správným variabilním a specifickým symbolem připsáno na účet pojistitele uvedený v pojistné smlouvě. Pojistník nehradí
pojistné před doručením pojistky a případné zaplacení pojistného v této době se nepovažuje za uzavření pojistné smlouvy. Takto uhrazené pojistné na účet pojistitele se do data
počátku pojistné smlouvy nepřiřazuje k pojistné smlouvě ani se nezhodnocuje.
3. Splatnost pojistného je určena pojistitelem a je uvedena v pojistce. Není-li v pojistce splatnost pojistného uvedena, pak platí, že běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného
období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.

• Doba platnosti pojistné smlouvy
1. Pojištění lze sjednat buď na přesně stanovenou dobu (se sjednaným koncem pojištění), nebo
na dobu neurčitou.
2. Pojistná smlouva je platná od data uzavření a účinná od data počátku pojištění. Pojištění se
může vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy.
V případech, kde se sjednává pojistná smlouva ihned (bez návrhu), platí, že pojistná smlouva
je platná od data uzavření a účinná nejdříve následujícím dnem po uzavření pojistné smlouvy.
Počátek pojištění je stanoven na 00.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění na pojistce.
3. U pojištění sjednaných na přesně stanovenou dobu pojištění končí ve 24.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění.

FLEXI životní
pojištění

minimální

• Způsoby zániku pojistné smlouvy
1. Pojištění zaniká pro neplacení pojistného dnem následujícím po marném uplynutí lhůty
stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části. Lhůta
uvedená v upomínce je nejméně 3 měsíce po původně stanoveném datu splatnosti (počítá
se od data splatnosti počátku upomínaného období).
2. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby.
3. Pojištění může zaniknout i dohodou smluvních stran.
4. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:
a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné
události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku
úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných
dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto
smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo
b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé
nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje
týkající se této události zamlčí.
Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. Pojistitel vrátí
pojistníkovi nespotřebovanou část ze zaplaceného pojistného, není-li v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak.
5. a) Pojistník může pojištění písemně vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné
smlouvy. Dnem doručení výpovědi na centrálu pojistitele počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
b) Pojistitel může pojištění písemně vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné
smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž
uplynutím pojištění zaniká.
Pojistitel má v případě běžného pojistného právo na poměrnou část pojistného odpovídající délce trvání pojištění a na náklady spojené se vznikem a správou pojištění, v případě
jednorázového pojistného má pojistitel právo na poplatek (viz platný přehled poplatků a
parametrů produktu). Případný přeplatek pojistného bude pojistníkovi vrácen do 30 dnů
po datu ukončení pojistné smlouvy.
6. Pojistník i pojistitel mohou pojištění písemně vypovědět ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období.

název pojištění
Skupinové úvěrové životní pojištění (dle rámcových pojistných smluv)
Skupinové úrazové pojištění UNI
Komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění

vstupní věk
maximální

pojištění se sjednává na dobu 1 roku,
s možností prodloužení na základě
písemné žádosti pojistníka, max.
na dobu 5 let trvání

Tabulka č. 2
Platí pouze pro pojistné smlouvy s jednorázovým pojistným

B. Odvětví neživotních pojištění

minimální

35 let, max. do 75 let
pojištěného (u HYS),
max. do 65 let pojištěného (u HYSI, HYSV,
HYSVI)

Lze sjednat i tzv. odložený počátek pojištění – max. 3 měsíce od data převzetí návrhu (*max.
12 měsíců od data převzetí návrhu).

název pojištění
Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
Skupinové úvěrové životní pojištění (prodej ve FSČS)
Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA (pro případ smrti a invalidity) – HYSI
Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA (pro případ smrti a velmi vážných onemocnění) – HYSV
Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA (pro případ smrti, velmi vážných onemocnění a invalidity) –
HYSVI
Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky – úraz, vč. připojištění k pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky
Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky – úraz nebo nemoc, vč. připojištění
k pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky
Pojištění zproštění od placení pojistného
Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty
Pojištění doživotní kapitálové renty
Pojištění velmi vážných onemocnění
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
Pojištění trvalých následků úrazu – s progresí od 0,5 %
Pojištění trvalých následků úrazu – s progresí od 10 %
Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním (možnosti od 5,1 % nebo od 0,5 %)
Pojištění denního odškodného – úraz, vč. připojištění k dennímu odškodnému
(denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou)
Pojištění hospitalizace – úraz
Pojištění hospitalizace – úraz nebo nemoc
Pojištění pracovní neschopnosti – nemoc, vč. připojištění úrazu k pracovní neschopnosti
Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci (HYN29)
Pojištění pro případ velmi vážných onemocnění dítěte
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu dítěte
Pojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progresivním plněním od 0,5 % tělesného
poškození
Pojištění denního odškodného dítěte, vč. připojištění k dennímu odškodnému
(denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou)
Pojištění hospitalizace dítěte – úraz nebo nemoc

produkt

69 let dospělý
25 let dítěte
(pokud studuje)

do 70 let

V pojištění FLEXI životní pojištění a Flexibilní životní pojištění JUNIOR lze platit i tzv. mimořádné
pojistné. Mimořádné pojistné je pojistné uhrazené nad rámec sjednaného běžného pojistného.

max. do 100 let
pojištěného; od 71 let
pouze v omezeném
rozsahu

Práva a povinnosti pojistitele ve vztahu k pojistnému:
1. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem dohodnutým v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojistitel má právo na pojistné do doby zániku pojištění.
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a správou pojištění (viz platný přehled poplatků a parametrů produktu). Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel
povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má za podmínek
uvedených výše i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě
nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
2. Pojistitel má právo účtovat poplatek na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s posouzením
návrhu, se zdravotním oceněním, správou a ukončením pojistné smlouvy, popř. poplatek
na úhradu nákladů vzniklých při ukončení pojistné smlouvy z pojistně-technických důvodů
(viz platný přehled poplatků a parametrů produktu).

2. Nastane-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce
pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
• Způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné smlouvy
Ministerstvo financí rozhodlo o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací
činnosti a činností souvisejících Pojišťovně České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. února 2002 pod č.j. 322/16811/2002. Nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí je Příloha č. I. f 2) 2. Metody výpočtu pojistného a Příloha č. I. f 2)
3. Metody výpočtu rezerv.

• Obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému soukromému
pojištění

Případné přebytky pojistného použije pojistitel ke zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho
rozsahu, zvýšení pojistných částek nebo snížení sazeb pojistného.
1. V životním pojištění jsou každoročně stanoveny pojistně technické přebytky – kapitálové
navýšení hodnoty pojištění. Poměrná část těchto pojistně technických přebytků je připisována každý měsíc ke kapitálovým hodnotám jednotlivých smluv, s výjimkou pojištění, ze kterých
je již vyplácen důchod.
V průběhu trvání pojištění může pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka vyplatit
kapitálové navýšení pojistné smlouvy, pokud tato částka dosáhne minimální výše stanovené
pojistitelem.
2. U smluv, ze kterých je již vyplácen důchod, jsou přebytky připisovány formou valorizace důchodu.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje možné
daňové úlevy pro soukromé životní pojištění a podmínky pro jejich uplatnění.
Pojistná smlouva musí splňovat tyto podmínky:
• pojistník = pojištěný = poplatník
• výplata pojistného plnění sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně
• nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let
• jestliže daňová úleva je uplatňována z pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou
pro případ dožití, musí smlouva splňovat podmínku minimální pojistné částky. Minimální
pojistná částka je stanovena pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně
na 40 000 Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 Kč.

• Způsob určení výše odkupného
Ministerstvo financí rozhodlo o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací
činnosti a činností souvisejících Pojišťovně České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. února 2002 pod č.j. 322/16811/2002. Nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí je Příloha č. I. f 2) 2. Metody výpočtu pojistného a Příloha č. I. f 2)
3. Metody výpočtu rezerv.

Daňové úlevy se vztahují pouze na částky pojistného uhrazené na soukromé životní pojištění.
Za soukromé životní pojištění je považováno pojištění:
• pro případ dožití nebo
• pro případ smrti nebo dožití nebo
• důchodové pojištění

1. Po ukončení životního pojištění výpovědí se pojistníkovi vyplácí odkupné vypočtené podle
pojistně-technických zásad, pokud je nárok na odkupné do pojištění zahrnut a pokud byla
vytvořena kladná hodnota pojištění (technická rezerva pojistného). V případě běžně placeného pojistného vzniká nárok na výplatu odkupného po zaplacení pojistného nejméně za dva
roky trvání životního pojištění. Při jednorázově zaplaceném pojistném za životní pojištění sjednaném na dobu delší než jeden rok nebo pojištění s redukovanou pojistnou částkou má ten,
kdo s pojistitelem uzavřel smlouvu, právo požádat o zrušení pojištění s výplatou odkupného
kdykoliv po počátku pojištění.
Pokud bylo v životním pojištění, sjednaném s běžným pojistným, zaplaceno pojistné nejméně
za dva roky, nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než jeden
rok, nebo jde-li o pojištění s redukovanou pojistnou částkou, má pojistník právo, aby mu na jeho
žádost pojistitel vyplatil odkupné. Při jednorázově zaplaceném pojistném za životní pojištění
sjednaném na dobu delší než jeden rok nebo pojištění s redukovanou pojistnou částkou má
ten, kdo s pojistitelem uzavřel smlouvu, právo požádat o výplatu odkupného kdykoliv po počátku pojištění. Odkupné je splatné do 3 měsíců ode dne, kdy pojistitel obdržel žádost o výplatu
odkupného. Výplatou odkupného pojištění zaniká.
2. Právo na výplatu odkupného není u rizikových pojištění sjednaných na přesně stanovenou
dobu a u pojištění, u kterých již došlo k výplatě důchodu, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak.
3. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému, ale snížené technické rezervě
pojistného, kde výše snížení je stanovena v pojistně-technických zásadách.

Daňové úlevy lze rozdělit do tří oblastí:
• Daňová úleva pro poplatníka (pojistníka = pojištěného)
Od základu daně z příjmů lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období
na jeho soukromé životní pojištění. Jestliže daňová úleva je uplatňována z pojistné smlouvy
s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití (KAPITÁL PLUS, KAPITÁL), musí smlouva splňovat podmínku minimální pojistné částky. Minimální pojistná částka je stanovena
pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně na 40 000 Kč a pro pojistné
smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 Kč. Jednorázově zaplacené pojistné se
poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny.
Maximální částka, kterou lze za zdaňovací období odečíst i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami, je stanovena zákonem.
Při nedodržení uvedených podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby
trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjem
podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které
byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.
• Daňová úleva pro zaměstnance
Je stanoven společný limit maximální výše příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
a soukromé životní pojištění, a to na částku dle ustanovení zákona za kalendářní rok. Do této
výše je příspěvek na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a současně do tohoto
maxima nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Sníženou pojistnou částku, snížený důchod a výši odkupného pojistitel vypočítává podle pojistně-technických zásad schválených MF ČR.

Toto platí v případech, kdy má právo na pojistné plnění z těchto smluv pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoby určené dle § 51 zákona o pojistné
smlouvě, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné.

• Informace o výši pojistného za každé sjednané soukromé pojištění včetně doplňkového
soukromého pojištění, pokud bylo požadováno
Ministerstvo financí rozhodlo o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací
činnosti a činností souvisejících Pojišťovně České spořitelny, a.s, Vienna Insurance Group.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. února 2002 pod č.j. 322/16811/2002. Nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí je Příloha č. I. f 2) 2. Metody výpočtu pojistného a Příloha č. I. f 2)
3. Metody výpočtu rezerv.

• Daňová úleva pro zaměstnavatele
Pojistné na soukromé nebo i jiné životní pojištění, které za zaměstnance hradí pojišťovně
zaměstnavatel, je považováno za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, bez omezení výše finanční částky, pokud takové právo zaměstnanců
bude vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné
smlouvy.

1. Pojistník je povinen platit pojistné. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu
a jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě.
2. Na písemnou žádost pojistníka je pojistitel povinen sdělit zásady pro stanovení výše pojistného. Výše pojistného se určuje podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění stanovených
pojistitelem.

Zaměstnavatel tedy může přispět bez omezení svým zaměstnancům na soukromé životní
pojištění, jde o plný daňový výdaj (náklad) zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnance je výhodná výše dle ustanovení zákona pro osvobození od daně z příjmu v součtu obou produktů – jak
soukromého životního pojištění, tak i penzijního připojištění.

Na požádání klienta bude předložena tabulka se sazbami úrazového pojištění pro životní a flexibilní pojištění a tabulka sazeb UNI pojištění.

Zároveň má zaměstnanec do částky dle ustanovení zákona v součtu příspěvku na soukromé
životní pojištění a penzijní připojištění tento příspěvek osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění, nad tuto částku již podléhá příspěvek plnému zdanění i odvodu sociálního
a zdravotního pojištění, tak jako by šlo o standardní mzdu.

V případě zájmu klienta o pojištění bude zpracována individuální nabídka pojištění s požadovaným rozsahem pojistného krytí.

Prokazování nároku poplatníka na daňové zvýhodnění:
Nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně prokazuje poplatník plátci daně
smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou a potvrzením pojišťovny o pojistném
zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období.
Platnost této smlouvy nebo pojistky je podmíněna tím, že poplatník musí každoročně předložit
v zákonné lhůtě potvrzení pojišťovny o pojistném na jeho soukromé životní pojištění zaplaceném
poplatníkem na uplynulé zdaňovací období.

• V případě soukromého pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je
vázáno pojistné plnění
Podílová jednotka (dále jen „jednotka") – identická část investičního podílového fondu představující podíl z jeho hodnoty.
Nákupní cena jednotky – cena, za kterou pojistitel prodává jednotky ke smlouvě. Pojistitel může
stanovit několik nákupních cen jednotek v závislosti na typu alokovaného pojistného.
Prodejní cena jednotky – cena, za kterou pojistitel odkoupí jednotky ze smlouvy.
Hodnota fondu u smlouvy – počet podílových jednotek k dané smlouvě a k danému fondu
vynásobený jejich prodejní cenou.

Zdanění pojistného plnění:
• Pojistná plnění z pojištění pro případ smrti pojištěného, velmi vážného onemocnění, invalidity,
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, vč. připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, trvalých následků úrazu, hospitalizace a denního odškodného jsou osvobozena od daně z příjmu.
• Při předčasném ukončení pojistné smlouvy (výpověď pojištění v průběhu trvání pojištění)
a výplatě odkupného je výnos zdaněn srážkovou daní dle ustanovení zákona (dle současné
platné legislativy 15 %).
• Při dožití se sjednaného konce pojištění (ukončení pojistné smlouvy ve sjednaném termínu)
je výnos zdaněn také srážkovou daní dle ustanovení zákona (dle současné platné legislativy
15 %).

• Uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly
(FLEXI ŽP)
Fondy – soubor finančních instrumentů a investic spravovaný pojistitelem nebo pojistitelem
pověřenou osobou, sloužící k uložení kapitálových hodnot pojistných smluv.
Garantovaný fond – fond s garantovanou výší minimálního zhodnocení ceny jednotky.
Garantovaný fond je rozdělen na garantovaný fond tvořený platbami běžného pojistného
a na garantovaný fond tvořený platbami jednorázového a mimořádného pojistného.
Investiční podílový fond – charakter fondů se navzájem liší umístěním finančních prostředků,
dosahovaným výnosem a mírou rizika. Investiční riziko nese plně pojistník.
Program řízení investic – investiční program, který slouží k automatickému výběru fondů pro
alokování inkasovaného pojistného a převodu kapitálové hodnoty k výročnímu dni trvání pojistné
smlouvy, a to v závislosti na investičním horizontu pojistné smlouvy.

• Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se se stížností na Českou národní banku
1. V souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,
provádí dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění Česká národní banka.
2. Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob vyřizuje pojistitel podle svých
interních pravidel. Stížnosti je nutno zasílat do sídla pojistitele.
Uvedené oprávněné subjekty mají možnost obrátit se se stížností na Českou národní
banku.

• Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy
1. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti
nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má
pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení
dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode
dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné
smlouvy. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné
smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě
odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem

• Právo platné pro pojistnou smlouvu
1. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
2. Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

K tomuto informačnímu listu jsou zájemci o pojištění poskytnuty i písemné doplňující informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy, je-li pojistník nositelem investičního rizika, ve smyslu zákona
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, které jsou nedílnou součástí simulace průběhu pojištění.
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