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ÚROKOVÁ MÍRA PRO ZHODNOCENÍ VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ  

PLATNOST OD 1. 1. 2014 

1) 
úroková míra se používá k měsíčnímu zhodnocení vložených prostředků. Pojišťovna po 

ukončení účetní závěrky za rok 2014 vyhlásí celkové zhodnocení a přiznané měsíční výnosy 
doúročí do této výše. 

SAZEBNÍK POPLATKŮ  
PLATNÝ  PRO PRODUKTY KAPITÁLOVÉHO,  

DŮCHODOVÉHO, RIZIKOVÉHO A ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ  
PLATNOST OD 1. 4. 2014 

 

POPLATKY VYBÍRANÉ V HOTOVOSTI NA OBCHODNÍCH MÍSTECH POJISTITELE 

Poplatek Výše poplatku 

Správa pojištění  

Provedení technické změny
2)

 na žádost pojistníka 50 Kč 

Provedení netechnické změny
3)

 na žádost pojistníka 50 Kč 

Vystavení duplikátu pojistné smlouvy nebo pojistky 50 Kč 

Vinkulace - zavedení, zrušení, potvrzení, změna 50 Kč 

Vystavení potvrzení  

Vystavení potvrzení nebo výpisu na žádost pojistníka 50 Kč 

Vystavení kopie z dokumentace k pojistné smlouvě, mimořádného 
potvrzení (poplatek za jednu stranu) 

50 Kč 

 

OSTATNÍ POPLATKY 

Poplatek Výše poplatku 

Zrušení pojistné smlouvy ze strany pojistníka bez výplaty / 
s výplatou odkupného 

4)
 

500 Kč 

Zánik pojištění z důvodu neplacení pojistného 500 Kč 

Úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při 
zániku pojištění z důvodu odmítnutí pojistného plnění nebo 
odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy   

2 000 Kč 

Potvrzení zaplaceného pojistného pro daňové účely 0 Kč 

Zaslání stavu kapitálové hodnoty (rekapitulace pojištění) jedenkrát 
ročně 

0 Kč 

Žádost o prokázání platby pojistného, předžalobní upomínka  80 Kč 

Upomínka k zaplacení dlužného pojistného 120 Kč 

Část pojistného odpovídající úhradě nákladů v souvislosti se 
vznikem pojištění v případě neuhrazeného jednorázového 
pojistného nebo při výpovědi do 2 měsíců od sjednání pojištění 
– platí pro produkt Kapitálové životní pojištění GARANT 

250 Kč 

Redukce, přerušení placení pojistného 500 Kč 

Výplata plnění z pojištění složenkou na adresu 50 Kč 

Výplata plnění z pojištění složenkou na bankovní účet 0 Kč 

 

Úroková míra Procento 

Úroková míra pro mimořádné pojistné
1)

 1 % p. a. 
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2)
 je změna, která má dopad na pojistné např. změna pojistné částky, zahrnutí/vyjmutí připojištění, 

změna rizikové skupiny, atd.
 

3) 
je změna bez dopadu na pojistné např. změna adresy, změna způsobu placení, změna obmyšlených 

osob, atd.
 

4)
 platí pro pojistné produkty:  KD1, KN1, KNS, KU1, KU2, RP1, ZU1, ZP1, US1, UM1, UO1, UR1, 

UOS, HN1, Životní pojištění s Filipem, Životní pojištění s Filipem 
standard, Úrazové pojištění s Filipem, Spořící výnosové pojištění 
EuroInvest, Spořící životní pojištění Ekonomik, Životní pojištění 
s Filipem Variant, Úrazové pojištění (s Filipem) Variant, Životní 
pojištění s Filipem PLUS, Spoření s Filipem, Úrazové pojištění 
s Filipem PLUS, Skupinové úrazové pojištění s Filipem PLUS, 
Životní pojištění BUDOUCNOST, Garantované životní pojištění 
s Filipem –  BUDOUCNOST, Životní pojištění s Filipem KOMFORT, 
Kapitálové životní pojištění GARANT V. I. P., Hospitalizace - 
pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, Kapitálové životní 
pojištění s garantovanými pojistnými částkami EXCLUSIVE, Životní 
pojištění s Filipem V.I.P., Kapitálové životní pojištění GARANT, 
Rodinné úrazové pojištění Mozaika. 

 
 
UPOZORNĚNÍ: Netýká se produktů investičního životního pojištění. Tyto produkty mají samostatný 
sazebník poplatků. 


