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pro smlouvy sjednané od 1. 10. 2017

SLEVY
Sleva za zdravý životní styl
Pro získání slevy platí následující podmínky:
• nekouříte a zároveň jste nekouřil/a v posledních dvou letech a současně
•	váš BMI (Body Mass Index) je v rozmezí 19–27.
Vzorec pro výpočet BMI = tělesná váha (v kg) / tělesná výška2 (v m).
Slevu uplatníme ve stejné výši na rizikové pojistné následujících pojištění:
• pojištění smrti,
• pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou, pojištění vážných nemocí s flexibilní výplatou,
• pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (1., 2. i 3. stupeň invalidity).
Výše slevy: 26 %

Sleva za komplexní rozsah pojištění
Součet pojistných částek je stanoven v minimální výši 500 000 Kč.
Vybraná pojištění pro výpočet součtu pojistných částek:
• pojištění smrti,
• pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou, pojištění vážných nemocí s flexibilní výplatou,
• pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče.
Pro výpočet součtu pojistných částek platí následující pravidla:
• pojištění sjednaná s klesající pojistnou částkou se započítávají jednou polovinou sjednané pojistné
částky daného pojištění, a to po celou dobu trvání daného pojištění,
• po překlopení pojistné částky pojištění smrti na 10 000 Kč počítáme do součtu pojistných částek těchto
10 000 Kč.
Slevu uplatňujeme na rizikové pojistné následujících pojištění:
• pojištění smrti,
• pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou, pojištění vážných nemocí s flexibilní výplatou,
• pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (1., 2. i 3. stupeň invalidity).
Slevu uplatníme pro všechna výše uvedená pojištění ve stejné výši. V průběhu trvání pojištění může být
sleva různá podle aktuálně sjednaných pojištění v jednotlivých letech.
Dle součtu pojistných částek vybraných pojištění a výše uvedených pravidel je sleva následující:
• suma pojistných částek v rozsahu od 500 000 Kč do 999 999 Kč – sleva 10 %
• suma pojistných částek v rozsahu od 1 000 000 Kč do 1 499 999 Kč – sleva 15 %
• suma pojistných částek v rozsahu od 1 500 000 Kč výše – sleva 20 %
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Sleva za výši běžného pojistného
Pro získání slevy platí následující podmínky:
• běžné pojistné je sjednáno v minimální výši
1 000 Kč/měsíc
3 000 Kč/čtvrtletí
6 000 Kč/pololetí
12 000 Kč/rok
Slevu uplatníme na celkovou částku běžně placeného pojistného.
Výše slevy: 10 %

Sleva za věrnost
Pro získání slevy platí následující podmínka:
• smlouva je sjednána s minimální dobou trvání 8 let.
Slevu uplatníme od 8. roku trvání pojistné smlouvy na celkovou částku běžně placeného pojistného.
Výše slevy: 7 %

POPLATKY
Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu

zdarma

Poplatky spojené s pojistnými událostmi
všechny zálohy na pojistné plnění na základě žádosti klienta

zdarma
30 Kč
(strháváme z vypláceného
pojistného plnění)

výplata pojistného plnění poštovní poukázkou

Poplatky spojené s ukončením pojistné smlouvy
(na úhradu nákladů spojených se správou a ukončením pojistné smlouvy)
předčasné ukončení pojistné smlouvy do 5 let od počátku pojištění,
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany nás jako pojišťovny

PARAMETRY PRODUKTU
Minimální pojistné při vstupu do pojištění či při technické změně pojištění
měsíčně

300 Kč

čtvrtletně

600 Kč

pololetně

900 Kč

ročně

1 200 Kč

Nejsme povinni vyplatit přeplatky pojistného do částky 20 Kč (včetně).

350 Kč
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Při sjednání nabídky či při žádosti o provedení technické změny nesmí běžné pojistné po uplatnění všech
výše uvedených slev (vyjma slevy za věrnost) klesnout pod hranici minimálního pojistného.
V průběhu trvání smlouvy již může pojistné klesnout pod minimální hranici, a to výhradně z důvodu zániku
některého z pojištění po dosažení individuálního konce nebo uplynutí doby trvání sjednaného pojištění,
snížení nebo úplné ztráty slevy.
Stejně tak může pojistné klesnout pod minimální hranici od 8. roku trvání pojistné smlouvy po uplatnění
slevy za věrnost. Pokud však následně požádáte o technickou změnu, platí opět podmínka dodržení hranice
minimálního pojistného.

Anuitně klesající pojistná částka
Klesání můžete nastavit dle úroku úvěru, a to v rozmezí od 0,5 % do 20 % (s max. 2 desetinnými místy).

