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Î/IÎP/10
DoplÀkové pojistné podmínky
pro investiãní Ïivotní poji‰tûní

Poji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/10, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, které tvoﬁí
nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní
1.1

Investiãní Ïivotní poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad smrti nebo doÏití se sjednaného konce poji‰tûní pﬁi úãasti poji‰tûného na v˘voji
hodnoty jednoho nebo nûkolika investiãních programÛ (investiãní
program je soubor rÛzn˘ch typÛ investic spravovan˘ pouze pro
úãely tohoto poji‰tûní pojistitelem nebo správcem povûﬁen˘m pojistitelem oddûlenû od ostatního majetku pojistitele). Investiãní program tvoﬁí soubor jednotliv˘ch investic do fondÛ cenn˘ch papírÛ,
které se pro úãely tohoto poji‰tûní ãlení do podílov˘ch jednotek.

1.2. V˘nosnost jednotliv˘ch investiãních programÛ nelze pﬁedem urãit,
a proto se nedá hodnota pojistného plnûní, s v˘jimkou plnûní
k okamÏiku smrti, garantovat. Pﬁi rÛstu kurzu cenn˘ch papírÛ jednotliv˘ch investiãních programÛ dojde k nav˘‰ení hodnoty pojistn˘ch plnûní. Pﬁi poklesu kurzu nese pojistník a poji‰tûn˘ také riziko sníÏení hodnoty tûchto plnûní. U fondÛ veden˘ch v cizích mûnách podléhají mûnové kurzy v˘kyvÛm a mohou tak ovlivnit hodnotu investic. Pﬁi úmrtí poji‰tûného je v‰ak minimální v˘‰e pojistného plnûní k okamÏiku smrti garantována a je uvedena v pojistce.
1.3. Na investiãní Ïivotní poji‰tûní se nevztahuje zpro‰tûní od placení
pojistného podle ãlánku 3 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek –
zvlá‰tní ãásti – UCZ/Î/10, pokud není ujednáno jinak.
1.4. Za rozhodn˘ den platí poslední pracovní den pﬁed 16. dnem v kalendáﬁním mûsíci.

âlánek 2
Poãátek poji‰tûní
2.1. Ujednává se, Ïe poji‰tûní zaãíná od prvního dne mûsíce následujícím po uzavﬁení pojistné smlouvy nejdﬁíve v‰ak od data uvedeného
v návrhu jako poãátek poji‰tûní.

âlánek 3
Pojistné
3.1. V˘‰e pojistného se stanoví v pojistné smlouvû.
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3.2. Pojistné, pokud není urãeno ke krytí nákladÛ na uzavﬁení pojistné
smlouvy a na správní náklady, je pojistitelem investováno v souladu s ujednáními mezi pojistitelem a pojistníkem do investiãních
programÛ (viz. bod 1.1. tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek)
a je pﬁepoãítáno do podílov˘ch jednotek. KaÏd˘ mûsíc bude hodnota podílov˘ch jednotek pﬁipsan˘ch ve prospûch pojistné smlouvy (dále jen"aktuální hodnota podílov˘ch jednotek") sniÏována
o takov˘ poãet jednotek, které svou hodnotou odpovídají ãástce
potﬁebné ke krytí rizika smrti. Tato ãástka je stanovena pojistitelem
pojistnû matematick˘mi metodami. TotéÏ platí i pro poji‰tûní za
jednorázové pojistné.
3.3. Hodnoty podílov˘ch jednotek fondu se ﬁídí v˘vojem aktuální hodnoty celkového objemu prostﬁedkÛ investovan˘ch pojistitelem do jednotlivého fondu cenn˘ch papírÛ za v‰echny pojistné smlouvy investiãního Ïivotního poji‰tûní se shodn˘m investiãním programem (dále
jen investiãní kmen). Aktuální hodnota jedné podílové jednotky fondu se stanoví tak, Ïe se celková hodnota investiãního kmene pﬁíslu‰ného fondu v rozhodn˘ den vydûlí poãtem podílov˘ch jednotek
investiãního kmene. Ke stanovení hodnoty se pouÏije odkupní cena.

3.4. V˘nosy, kter˘ch se docílí z investiãních kmenÛ, se pouÏijí v souladu
se smluvními podmínkami investování do fondÛ cenn˘ch papírÛ,
které jsou souãástí pojistné smlouvy. U fondÛ rozdûlujících dividendu se v˘nosy pﬁepoãtou automatickou reinvesticí dividendy do
stejného fondu a dobropisují se na jednotlivá poji‰tûní.

âlánek 4
Splatnost pojistného
4.1. Pojistné za investiãní Ïivotní poji‰tûní je moÏné hradit podle ujednání jednou ãástkou za celou sjednanou dobu trvání poji‰tûní (jednorázové pojistné) nebo prÛbûÏn˘mi ãástkami pojistného za kaÏdé
pojistné období (bûÏné pojistné).
4.2. Pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné je
splatné po doruãení pojistky, nikoli v‰ak pﬁed poãátkem poji‰tûní.
Pak je pojistné splatné do dvou t˘dnÛ. Následné pojistné je splatné
do jednoho mûsíce, pﬁi mûsíãním placení pojistného bûhem dvou
t˘dnÛ od data splatnosti.
4.3. BûÏné pojistné lze platit pouze formou souhlasu s pﬁím˘m inkasem
z úãtu nebo trval˘m pﬁíkazem, není-li dohodnuto jinak.
4.4. Odklad placení pojistného je nutné písemnû dohodnout.

âlánek 5
Prodlení pﬁi placení pojistného
5.1. Zanikla-li pojistná smlouva pro nezaplacení prvního pojistného, má
pojistitel pﬁi ukonãení pojistné smlouvy nárok na náklady za lékaﬁské vy‰etﬁení a na zvlá‰tní poplatek za zpracování návrhu na poji‰tûní. Tento poplatek, kter˘ odpovídá prÛmûrn˘m nákladÛm, ãiní
10% z pojistného za první pojistn˘ rok, resp. 3% z ãástky jednorázového pojistného, maximálnû v‰ak 2 000 Kã.
5.2. JestliÏe následné pojistné není uhrazeno ve lhÛtû stanovené v ãlánku
4 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, je pojistitelem zaslána písemná upomínka na náklady pojistníka. Nebude-li dluÏné pojistné
uhrazeno ve stanovené lhÛtû, poji‰tûní zaniká nebo se mûní na poji‰tûní bez placení pojistného a to v pﬁípadû, Ïe aktuální hodnota podílov˘ch jednotek po zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného neklesla pod hodnotu 30.000 Kã.
5.3. V pﬁípadû zmûny poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného se na
zb˘vající dobu trvání poji‰tûní plnûní pro pﬁípad smrti stanoví v pomûru jiÏ uhrazeného pojistného k celkové hodnotû pojistného, jeÏ
by bylo nutné zaplatit za celou dobu trvání pojistné smlouvy, nejménû v‰ak ve v˘‰i aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek nav˘‰ené o 5% uhrazeného pojistného.
5.4. Pﬁi zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného pojistitel sniÏuje
aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek kaÏd˘ mûsíc o pojistné urãené ke
krytí rizika smrti a správních nákladÛ. To mÛÏe vést pﬁi nepﬁíznivém v˘voji investiãních programÛ k tomu, Ïe se aktuální hodnota podílov˘ch
jednotek spotﬁebuje pﬁed uplynutím sjednané doby trvání poji‰tûní.
Tím poji‰tûní zaniká a nevzniká nárok na pojistné plnûní.
5.5. Pﬁi zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného zanikají
k datu zmûny v‰echna sjednaná doplÀková poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní.

âlánek 6
V˘povûì poji‰tûní
6.1. Pojistník má právo pojistnou smlouvu vypovûdût:
– ke konci mûsíce s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou, pﬁiãemÏ v˘povûdní lhÛta zaãíná bûÏet od prvního dne následujícího mûsíce;

– ke konci pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena 6 t˘dnÛ
pﬁed uplynutím pojistného období.
6.2. Pﬁi v˘povûdi pojistné smlouvy pojistitel vyplatí odkupné, vznikl-li na
nûj nárok. Odkupné u investiãního Ïivotního poji‰tûní odpovídá
aktuální hodnotû podílov˘ch jednotek sníÏené o uzavírací náklady
a správní náklady. âiní-li aktuální hodnota podílov˘ch jednotek ménû neÏ 200 Kã, pak pojistitel odkupné nevyplatí.

âlánek 7
V˘plata ãásti aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek
7.1. V pﬁípadû v˘platy ãásti aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek je pojistné plnûní pro pﬁípad smrti sníÏeno o vyplacenou ãástku. Pokud
po v˘platû ãásti aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek pojistné
plnûní pro pﬁípad smrti a pojistné za celou pojistnou dobu sníÏené
o v‰echny dosud provedené v˘bûry kleslo pod minimální ãástku
30.000 Kã, poji‰tûní zaniká a pojistník má nárok na v˘platu odkupného za podmínek uveden˘ch v bodu 6.2. ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek. Pokud se po v˘platû ãásti aktuální
hodnoty podílov˘ch jednotek zbylá ãást podílov˘ch jednotek spotﬁebuje pﬁed uplynutím sjednané doby trvání poji‰tûní, pak poji‰tûní zaniká bez nároku na pojistné plnûní.
Za kaÏd˘ v˘bûr je pojistitel oprávnûn si úãtovat správní poplatek ve
v˘‰i 70 Kã.

âlánek 8
Zmûny poji‰tûní
8.1. V‰echny poÏadované zmûny mohou b˘t provedeny pouze na základû písemné Ïádosti pojistníka pﬁíp. pojistníka a poji‰tûného/n˘ch, vyjma zmûn u kter˘ch na základû rozhodnutí pojistitele není
písemná forma povinná. Pojistitel akceptuje poÏadované zmûny písemn˘m potvrzením.
8.2. Pojistitel je v pﬁípadû, nelze-li zmûnu zpracovat dodatkem ke stávajícímu ãíslu pojistné smlouvy, oprávnûn provést pﬁeãíslování pojistné smlouvy.
Zmûna poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného
8.3. Pojistník mÛÏe písemnû poÏádat o zmûnu poji‰tûní na poji‰tûní bez
placení pojistného. V takovém pﬁípadû se na zb˘vající dobu trvání
poji‰tûní plnûní pro pﬁípad smrti stanoví v pomûru jiÏ uhrazeného
pojistného k celkové hodnotû pojistného, jeÏ by bylo nutné zaplatit za celou dobu trvání pojistné smlouvy, nejménû v‰ak ve v˘‰i
aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek nav˘‰ené o 5% uhrazeného
pojistného.
8.4. V pﬁípadû, Ïe pojistné plnûní pro pﬁípad smrti pﬁi zmûnû poji‰tûní
na poji‰tûní bez placení pojistného vypoãtené podle bodu 8.3. tohoto ãlánku klesne pod hodnotu 30.000 Kã, poji‰tûní zaniká a pojistitel vyplatí odkupné podle bodu 6.2. ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
8.5. Pﬁi zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného pojistitel sniÏuje aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek kaÏd˘ mûsíc o pojistné
urãené ke krytí rizika smrti a správních nákladÛ. To mÛÏe vést pﬁi
nepﬁíznivém v˘voji investiãních programÛ k tomu, Ïe se aktuální
hodnota podílov˘ch jednotek spotﬁebuje pﬁed uplynutím sjednané
doby trvání poji‰tûní. Tím poji‰tûní zaniká a nevzniká nárok na pojistné plnûní.
8.6

Pﬁi zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného zanikají
k datu zmûny v‰echna sjednaná doplÀková poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní.

Zmûna v˘‰e pojistného nebo pojistn˘ch ãástek
8.7. Zmûna v˘‰e pojistného nebo pojistn˘ch ãástek je moÏná jen po
pﬁedchozí písemné dohodû s pojistitelem.
8.8. Pojistitel má právo odmítnout Ïádost o sníÏení bûÏného pojistného
nebo pojistn˘ch ãástek v pﬁípadû, Ïe vypoãtené pojistné plnûní pro
pﬁípad smrti po zmûnû klesne pod minimální hodnotu 30.000 Kã.

Zmûna pojistné doby
8.9. Pojistník mÛÏe kdykoliv v prÛbûhu poji‰tûní poÏádat o zmûnu pojistné doby. V takovém pﬁípadû dojde k pﬁeãíslování pojistné smlouvy dle bodu 8.2. tohoto ãlánku.
ProdlouÏení poji‰tûní
8.10. Poji‰tûní lze za pﬁedpokladu, Ïe se poji‰tûn˘ doÏije sjednaného
konce poji‰tûní, jedenkrát a bez provûﬁení zdravotního stavu prodlouÏit na období nejv˘‰e pûti let, pokud o to poji‰tûn˘ písemnû
poÏádá nejpozdûji 12 mûsícÛ pﬁed sjednan˘m dnem konce poji‰tûní. V takovém pﬁípadû dojde k pﬁeãíslování pojistné smlouvy dle bodu 8.2. tohoto ãlánku.
8.11. Pﬁi prodlouÏení poji‰tûní se z aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k datu doÏití vytvoﬁí poji‰tûní nové, bez placení pojistného.
Plnûní pro pﬁípad smrti odpovídá nejménû této aktuální hodnotû
podílov˘ch jednotek nav˘‰ené o 5%.
8.12. Sjednaná doplÀková poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní konãí k pÛvodnû sjednanému konci poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní
9.1. Pojistná plnûní z pojistné smlouvy jsou závislá na aktuální hodnotû
podílov˘ch jednotek.
a)

Aktuální hodnota podílov˘ch jednotek se stanovuje tak, Ïe se poãet
podílov˘ch jednotek jednotliv˘ch fondÛ vynásobí hodnotou jedné
podílové jednotky odpovídajícího fondu k do té doby poslednímu
rozhodnému dni trvání pojistné smlouvy.

b)

Pro pojistné plnûní z dÛvodu smrti poji‰tûného se pro stanovení aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k okamÏiku smrti pouÏije nejbliÏ‰í rozhodn˘ den následující po datu úmrtí, ke kterému je moÏno pojistné plnûní zpracovat.

9.2. DoÏije-li se poji‰tûn˘ dne stanoveného jako konec poji‰tûní, vyplatí
mu pojistitel ãástku odpovídající odkupní hodnotû podílov˘ch jednotek ke dni stanovenému jako konec poji‰tûní.
9.3. Zemﬁe-li poji‰tûn˘ v prÛbûhu sjednané doby poji‰tûní, vyplatí pojistitel obmy‰lené osobû:
a)

aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek stanovenou dle 9.1.b) tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, nav˘‰enou o

b)

rozdíl mezi hodnotou pojistného plnûní pro pﬁípad smrti k okamÏiku smrti a aktuální hodnotou podílov˘ch jednotek stanovenou
k okamÏiku smrti pﬁi pouÏití odkupní ceny k nejbliÏ‰ímu rozhodnému dni pﬁed datem úmrtí.

9.4. Skonãí-li pojistná smlouva uplynutím pojistné doby nebo v˘povûdí,
stanoví se poãet podílov˘ch jednotek k datu ukonãení pojistné
smlouvy.

âlánek 10
Následky poru‰ení oznamovací povinnosti
10.1. Poru‰í-li pojistník nebo poji‰tûn˘ stanovené povinnosti, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit nebo odmítnout pojistné plnûní ve smyslu pﬁíslu‰n˘ch bodÛ 6.3. a 6.4. v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek – obecné ãásti – UCZ/05. V tûchto pﬁípadech pojistitel nevyplatí zaplacené pojistné, ale pouze aktuální hodnotu podílov˘ch
jednotek a to k datu zji‰tûní poru‰ení stanovené povinnosti.

âlánek 11
Omezení plnûní pojistitele
11.1. V pﬁípadû omezení plnûní pojistitele podle ãlánku 8, odst. 8.1.
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãásti – UCZ/Î/10 vyplatí pojistitel pojistné plnûní do v˘‰e aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k okamÏiku smrti dle bodu 9.3.a) bez nav˘‰ení dle
bodu 9.3.b) tûchto doplÀkov˘ch pojisn˘ch podmínek. V pﬁípadû,

Ïe nebyla do vzniku pojistné události vytvoﬁena kladná hodnota podílov˘ch jednotek, zaniká poji‰tûní bez náhrady.
11.2. V pﬁípadû omezení plnûní pojistitele podle ãlánku 8, odst. 8.2. v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãásti – UCZ/Î/10 je pojistitel
oprávnûn sníÏit aÏ o jednu polovinu své plnûní dle bodu 9.3. b) tûchto
doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
11.3. Obmy‰lená osoba, která má v pﬁípadû smrti poji‰tûného právo
na plnûní pojistitele, tohoto práva nenabude, zpÛsobí-li poji‰tûnému smrt úmysln˘m trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem
uznána vinnou pravomocn˘m rozhodnutím.

âlánek 12
Povinnosti obmy‰lené osoby
12.1. Náklady spojené s prokazováním nároku na pojistné plnûní nese
obmy‰lená osoba. Obmy‰lená osoba rovnûÏ nese kurzová rizika
spojená s pﬁevody pojistného plnûní do zahraniãí.

âlánek 13
Informace o aktuální hodnotû podílov˘ch jednotek
13.1. Pojistitel za‰le kaÏdoroãnû pojistníkovi informaci o aktuální hodnotû podílov˘ch jednotek, a to vÏdy po jednom roce poji‰tûní.
13.2. Pojistník mÛÏe za poplatek kdykoliv písemnû poÏádat o sdûlení aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek.

âlánek 14
Závûreãná ustanovení
14.1. Pokud tyto doplÀkové pojistné podmínky obsahují úpravy a ustanovení odli‰ná od zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
UCZ/Î/10, platí ustanovení tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2010.

