
Sadzobník poplatkov

Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok (platný od 1.2.2011)*

poplatok sadzba
nákupný poplatok 3 % z prijatého poistného
poplatok za správu účtu 1,66 eur mesačne
poplatok za správu fondu 0 % z hodnoty podielových jednotiek fondu

poplatok na umorovanie počiatočných nákladov 25 % z dohodnutého minimálneho poistného počas prvých 5-8 rokov v závislosti od 
dohodnutej poistnej doby (čl. 11 ods. 2 VPP)

poplatok za zmenu alokačného pomeru 0 eur
poplatok za prevod podielových jednotiek 6,64 eur
upomínací poplatok 0 eur
poplatok za vydanie druhopisu poistky 0 eur
poplatok za zmenu poistenia na poistenie v splatenom stave 0 eur
poplatok za predčasné ukončenie poistenia 19,92 eur
poplatok za čiastočný odkup 9,96 eur
poplatok za výplatu pri dožití 0 eur
poplatok za preddavok na poistné plnenie 0,8 % mesačne

Na mesačnej báze budú klientovi z hodnoty fondov okrem vyššie uvedených poplatkov strhávané aj rizikové príspevky pre zvolené poistné krytie. Rizikové prí-
spevky sa delia do dvoch skupín. 

Prvá skupina rizikových príspevkov je (pred prípadnou zmenou z dôvodu oceňovania rizika) stabilná a nezávislá na veku a pohlaví: y

Poistenie Základná mesačná sadzba rizikového príspevku

trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 % 0,250 ‰  z poistnej sumy pre dané poistenie

smrť spôsobená úrazom 0,158 ‰  z poistnej sumy pre dané poistenie

oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku 3 % z dohodnutého minimálneho poistného

poberanie invalidného dôchodku 4,0 eurá na 100 eur mesačného invalidného dôchodku

denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu 0,148 eura na 1 euro dennej dávky

oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka 0,3 eura na 10 eur dohodnutého minimálneho poistného

Druhú skupinu rizikových príspevkov tvoria príspevky na poistenie kritických chorôb, smrti, dennej dávky za hospitalizáciu a dennej dávky za pracovnú neschop- y
nosť, pri ktorých je základná sadzba závislá na veku a pohlaví klienta. Ich výšku je možné nájsť v ponuke vytvorenej poradenským softvérom Einstein.

*  Poisťovňa má právo zmeniť výšku poplatkov k Investičnému životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok podľa článku 23 ods. 2 Všeobecných poistných 
podmienok pre Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.


