PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTů
životního a úrazového pojištění
platný od 1. 1. 2016

pro produkty: Pojištění pohřbu,
Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA,
Komplexní pojištění pro klienty ČS – penzijní společnosti (Komplexní pojištění pro účastníky penzijního
připojištění), Kapitálové životní pojištění KAPITÁL, Kapitálové životní pojištění KAPITÁL PLUS,
Kapitálové životní pojištění PRÉMIOVÝ KAPITÁL, Kapitálové životní pojištění PRÉMIOVÝ KAPITÁL PLUS,
Kapitálové životní pojištění KAPITÁL KLASIK, Kapitálové životní pojištění JUNIOR

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu
sepsání nabídky / uzavření pojistné smlouvy

zdarma

zdravotní a finanční ocenění rizik

zdarma

výpis ze zdravotní dokumentace do výše 250 Kč

zdarma

provedení lékařské prohlídky do výše 1 000 Kč a dalších lékařských vyšetření

zdarma

PRAVIDELNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ A ZASÍLÁNÍ
přehled stavu pojistné smlouvy

zdarma

potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění

zdarma

ZPRACOVÁNÍ A ZASLÁNÍ NA ŽÁDOST KLIENTA
opravné potvrzení o zaplaceném pojistném (v případě opožděných plateb)
pro potřeby daňového potvrzení

zdarma

zřízení zajištění závazku (vinkulace nebo zástavní právo na smlouvě)

zdarma

druhopis pojistné smlouvy / pojistky / dodatku

zdarma

informace o předpokládané výši odkupného

zdarma

POPLATEK ZA ZMĚNY VE SMLOUVĚ
každá změna realizovaná do pojistné smlouvy včetně změn realizovaných
přes SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

PROVEDENÍ výběrů podílů na výnosech
kdykoliv v průběhu pojištění

zdarma

výplata poštovní poukázkou

30 Kč

POPLATKY SPOJENÉ S UKONČENÍM POJISTNÉ SMLOUVY
Např.:
výpovědí do dvou měsíců od uzavření (jednorázově i běžně placené smlouvy),
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistitele.

350 Kč

odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistníka

zdarma

výplata poštovní poukázkou

30 Kč

Pojistitel není povinen vyplatit přeplatky pojistného a výplaty, které nejsou pojistným plněním, do částky 20 Kč (včetně).
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Pro pojistný produkt HYPOTÉKA a Pojištění pohřbu
poplatek za področní frekvenci placení

• měsíční frekvence:
pojistné navýšeno o 7 %
• čtvrtletní frekvence:
pojistné navýšeno o 5 %
• pololetní frekvence:
pojistné navýšeno o 3 %

Pro pojistný produkt KAPITÁL, KAPITÁL PLUS
poplatky za vedení smlouvy

0,1 % z pojistné částky/rok

Pro pojistný produkt PRÉMIOVÝ KAPITÁL, PRÉMIOVÝ KAPITÁL PLUS
– sjednávaný od 22. 10. 2012 do 10. 2. 2013 (podíly na výnosech se nevytváří)
poplatky za vedení smlouvy

0,3 % z pojistné částky/rok

Pro pojistný produkt KAPITÁL KLASIK – sjednávaný do 31. 12. 2008
a KŽP JUNIOR – sjednávaný do 30. 9. 2005
poplatky za vedení smlouvy

0,5 % z pojistné částky/rok

Poplatky se řídí platnými pojistně-technickými zásadami a jsou inkasovány buď z přijatého pojistného, nebo z rezervy
životního pojištění vytvořené k dané smlouvě.
Aktuální přehled poplatků a parametrů produktů, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy, je k dispozici na Intranetu,
Extranetu pojistitele, internetových stránkách pojistitele a na všech jeho obchodních místech.
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