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eská podnikatelská pojiš ovna, a.s.
se sídlem Praha 4, 140 21 Bud jovická 5, eská republika
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném  
M stským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433 
I : 639 98 530
Klientská linka: 261 026 116, fax: 261 022 163
e-mail: pojistovna@cpp.cz, http://www.cpp.cz 

Informace pro zájemce 
o uzav ení pojistné smlouvy podle
§ 65 a § 66 zákona . 37/2004 Sb.,  
o pojistné smlouv  a o zm n
souvisejících zákon

Kapitálové životní pojišt ní Budoucnost

1) Informace o pojistiteli 
Informace jsou uvedeny v záhlaví dokumentu, pod logem eské podnikatelské 
pojiš ovny, a.s. (dále jen „pojistitel“). 

2) Definice pojišt ní a opcí 
Kapitálové životní pojišt ní Budoucnost je pojišt ním pro p ípad dožití,
s volitelnou garantovanou pojistnou ástkou pro p ípad dožití a délkou pojistné
doby, s pln ním pojistitele v p ípad  smrti pojišt ného v pr b hu pojišt ní ve
výši zaplaceného jednorázového pojistného. Pojišt ní m že být sjednáno pro
jednu dosp lou osobu. Minimální vstupní v k  je stanoven na 18 let, maximální
72 let, v etn .
Právo na pojistné pln ní z pojišt ní je definováno v Dopl kových pojistných 
podmínkách pro Životní pojišt ní Budoucnost 0105 (dále jen „DPP“).  
Pojistník m že v dob  trvání pojišt ní vložit mimo ádné pojistné nebo požádat
o jeho výplatu, podmínky pro zaplacení i výplatu jsou specifikovány v l. 9
DPP. Za provedení zm ny v pojistné smlouv  ( l.2 DPP) a správu ú tu
mimo ádného pojistného je pojistitel oprávn n ú tovat pojistníkovi poplatky ve
výši podle Sazebníku poplatk , platného k datu provedení úkonu. Sazebník
poplatk je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele. 

3) Doba platnosti pojistné smlouvy
Pojistná smlouva je uzav ena podpisem obou smluvních stran (tj. pojistníka
a zprost edkovatele pojišt ní). Pojišt ní za íná dnem dohodnutým v pojistné
smlouv , p i emž po átek pojišt ní je vždy prvního dne v m síci, nejd íve 
v m síci následujícím, nejpozd ji však do t ech m síc po datu sjednání
pojistné smlouvy. 
Pojišt ní se sjednává na dobu ur itou. Pojišt ní kon í dnem dohodnutým
v pojistné smlouv , tedy ve výro ní den po átku pojišt ní. Minimální pojistná
doba je 3 roky, maximální 8 let, s možností volby po jednom roce. Konec
pojišt ní lze sjednat nejpozd ji na výro ní den v kalendá ním roce, ve kterém
se pojišt ný dožije 75 let.  

4) Zp soby zániku pojistné smlouvy
Pojišt ní m že zaniknout jedním z uvedených zp sob :
• uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno 
• výpov dí ze strany pojistníka nebo pojistitele do dvou m síc  po 

uzav ení pojistné smlouvy v souladu s § 22 odst. 2 zákona .37
o pojistné smlouv  (dále jen „ZPS“) a v souladu s l. 5 odst. 1 
Všeobecných pojistných podmínek pro univerzální životní pojišt ní (dále
jen „VPPZP“) 

• kdykoliv v pr b hu pojišt ní výpov dí ze strany pojistníka v souladu s l.
5 odst. 3 VPPZP 

• písemnou dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem v souladu s l. 5 
odst. 5 VPPZP 

• nezaplacením pojistného ve lh t uvedené v § 20 ZPS 
• odstoupením pojistitele od smlouvy v souladu s § 23 ZPS  
• odmítnutím pln ní v souladu s § 24 odst.1 a 2 ZPS  
• smrtí pojišt ného 

Výpov  pojišt ní musí být pojistníkem podána vždy písemnou formou.  

5) Zp soby a doba placení pojistného 
V pojistné smlouv  lze sjednat pouze jednorázové pojistné hrazené najednou
za celou dobu, na kterou bylo pojišt ní sjednáno. 
Pojistné je splatné v den po átku pojišt ní a lze ho uhradit pouze
bezhotovostn . Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 

6) Zp soby výpo tu a rozd lení bonus
Obsahem pojistné smlouvy nejsou žádné bonusy. 

7) Zp sob ur ení výše odkupného, pojistné pln ní
Odkupné je ástka, která bude pojistníkovi vyplacena v p ípad , že je životní
pojišt ní ukon eno výpov dí p ed jeho smluveným koncem. Pojistníkovi vzniká
právo na výplatu odkupného ihned po uzav ení pojistné smlouvy a zaplacení
celého pojistného. Odkupné obsahuje aktuální kapitálovou hodnotu pojistného,
p ipsané výnosy z kapitálové hodnoty pojistného a kapitálovou hodnotu
tvo enou mimo ádným pojistným.  

Výše pojistného pln ní je definována v l.6 DPP. V p ípad  dožití je jím
minimáln  garantovaná pojistná ástka na dožití, v p ípad  smrti pojišt ného 

v pr b hu pojišt ní je jím minimáln výše zaplaceného pojistného. Ob ástky 
jsou uvedeny na pojistné smlouv  a v pojistce. 

Vyplácená ástka bude snížena o poplatek dle Sazebníku poplatk
a p ípadnou srážkovou da .

8) Informace o výši pojistného 
Pojistné je stanoveno dle platného sazebníku a je uvedeno v pojistné smlouv .
Výše pojistného závisí na zvolené výši pojistné ástky na dožití, v ku a pohlaví
pojišt ného a sjednané pojistné dob .
Pojistné obsahuje spo ící ást, použitou pro tvorbu rezervy na dožití, ást za
riziko smrti pojišt ného v pr b hu pojišt ní a zapo ítané náklady pojistitele,
vzniklé s uzav ením a správou pojišt ní.

9) Specifika pojišt ní vázaného na investi ní podíly
Životní pojišt ní Budoucnost není vázáno na investi ní podíly.

10) Podmínky a lh ty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy
Pojistitel nebo pojistník m že ve smyslu § 23 ZPS a v souladu s uvedeným 
v lánku 8 VPPZP od pojistné smlouvy odstoupit. Podmínkou pro odstoupení 
pojistitele je skute nost, že p i pravdivém a úplném zodpov zení dotaz
pojistníkem nebo pojišt ným by pojistnou smlouvu neuzav el. Podmínkou pro 
odstoupení pojistníka je skute nost, že mu pojistitel nebo jím zmocn ný
zástupce nepravdiv  nebo neúpln  zodpov d l jeho písemné dotazy, týkající 
se sjednávaného soukromého pojišt ní. Toto právo m že být uplatn no do
dvou m síc  ode dne, kdy pojistitel nebo pojistník takovou skute nost zjistil. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od po átku.

Pojistitel je povinen  vrátit pojistníkovi ve lh t  30 dn  ode dne odstoupení
zaplacené pojistné po ode tení již vyplaceného pojistného pln ní.

V  p ípad  odstoupení pojistitele vzniká tomuto právo na ode tení náklad ,
vzniklých s uzav ením a správou pojišt ní a poplatku dle Sazebníku poplatk .

11) Obecná informace o da ových a právních p edpisech 
Zdan ní pojistného pln ní a da ové zvýhodn ní životního pojišt ní upravuje 
zákon . 586/1992 Sb., o daních z p ijmu, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zdan ní pojistného pln ní eší zejména § 4 a § 36 zákona, da ové 
zvýhodn ní soukromého životního pojišt ní zejména  § 15 zákona. 

12) Zp sob vy izování stížností pojistník , pojišt ných nebo
obmyšlených osob
Stížnosti pojistník , pojišt ných nebo obmyšlených osob lze podat na
kterémkoliv obchodním míst  pojistitele písemn , faxem, telefonicky nebo
e-mailem a to na kontaktních adresách a telefonech uvedených v záhlaví
tohoto dokumentu. S p ípadnou stížností se lze obrátit na Ministerstvo financi

eské republiky, Ú ad státního dozoru v pojiš ovnictví a penzijním p ipojišt ní, 
Letenská 15, 118 00 Praha 1. 

13) Právo platné pro pojistnou smlouvu
Pojistná smlouva se bude ídit eským právním ádem. 
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Záv re ná ustanovení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Soukromé životní pojišt ní, které sjednává eská 
podnikatelská pojiš ovna, a. s. (dále jen „pojistitel") se 
ídí p íslušnými ustanoveními zákona . 37/2004 Sb.;

o pojistné smlouv a o zm n  souvisejících zákon
(dále jen „ZPS“), t mito Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro univerzální životní pojišt ní ZP0105
(dále jen „VPPZP"), Dopl kovými pojistnými
podmínkami pro jednotlivá pojistná nebezpe í (dále jen 
„DPP“) a pojistnou smlouvou. Ostatní práva 
a povinnosti ú astník  pojišt ní se ídí ob anským
zákoníkem. Veškeré pojistné podmínky jsou sou ástí
pojistné smlouvy.

lánek 1 – Výklad pojm
VPPZP vymezují následující pojmy: 
Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která 
uzav ela pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné,
v p ípad  fyzické osoby je pro uzav ení pojistné
smlouvy nezbytná její zletilost.
Pojišt ný – fyzická osoba, na jejíž život nebo zdraví se 
pojišt ní vztahuje. 
Oprávn ná osoba – osoba, které v d sledku pojistné 
události vznikne právo na pojistné pln ní. 
Obmyšlená osoba – osoba, které vznikne právo na
pojistné pln ní v p ípad  smrti pojišt ného podle
pojistné smlouvy nebo ZPS. 
Pojistná smlouva – je smlouvou o finan ních službách,
ve které se pojistitel zavazuje v p ípad  vzniku pojistné 
události vyplatit pojistné pln ní ve sjednaném rozsahu 
a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pojistná smlouva uzav ená formou obchodu na dálku
– je smlouvou uzav enou s použitím prost edk
komunikace na dálku (nap . uzav ení pojistné smlouvy
na internetu). 
Pojistka – písemné potvrzení pojistitele o uzav ení
pojistné smlouvy.
Pojistná ástka – ástka dohodnutá v pojistné 
smlouv , ze které se stanoví výše pojistného pln ní
v p ípad  pojistné události.
Pojistná doba – doba, na kterou se pojišt ní sjednává. 
Pojistná událost – nahodilá skute nost blíže ozna ená 
v pojistné smlouv , se kterou je spojena povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné pln ní. 
Nahodilou skute ností – skute nost, která je možná 
a u které není jisté, zda v dob  trvání pojišt ní nastane,
nebo není známa doba jejího vzniku.
Pojistné – úplata za poskytování pojistné ochrany. 
Pojistné období – dohodnuté asové období, za které
se platí pojistné.
Pojistné pln ní – náhrada od pojistitele v p ípad , že
dojde k pojistné události.
Vinkulace – vázání výplaty pojistného pln ní na 
ud lení souhlasu t etí osoby vyplývající z pojistné 
smlouvy.
Redukce – redukce rozsahu nebo trvání pojišt ní
d sledkem neplacení pojistného. 

lánek 2 – Pojistná nebezpe í (Druhy pojišt ní)
1. Pojistitel v rámci životního pojišt ní sjednává
pojišt ní: 
- pro p ípad smrti 
- pro p ípad dožití 
- pro p ípad smrti nebo dožití
2. Pojistitel m že sjednávat i jiné druhy životního 
pojišt ní. Pokud takové pojišt ní není upraveno 
zvláštními p edpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro 
n  ta ustanovení VPPZP, která jsou mu svou povahou 
a ú elem nejbližší. 

3. Životní pojišt ní se sjednává jako pojišt ní
obnosové, jehož ú elem je v d sledku pojistné události 
získání dohodnuté finan ní ástky. 
4. V jedné pojistné smlouv lze sjednat se životním 
pojišt ním i další druhy pojišt ní resp. p ipojišt ní. Pro
tato pojišt ní platí pojistné podmínky platné pro daný
druh pojišt ní.
5. Pojistitel nesjednává pojišt ní pro p ípad smrti 
dít te, která by nastala do t í let jeho v ku. Pojistná 
ástka pro p ípad smrti je u t chto pojišt ných ú inná 

ode dne následujícího po t etích narozeninách dít te.

lánek 3 – Vznik a doba trvání pojišt ní
1. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu.
2. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako písemné
potvrzení o uzav ení pojistné smlouvy.
3. Pojišt ní za íná v 00:00 hod. dne sjednaného
v pojistné smlouv  jako po átek pojišt ní.
4. Pojišt ní kon í v 00:00 hod. dne, který je v pojistné 
smlouv  ur en jako konec pojišt ní, není-li v pojistné 
smlouv  ujednáno jinak. 
5. Podstatnou sou ástí pojistné smlouvy je prohlášení 
pojišt ného o jeho zdravotním stavu nebo zdravotní 
dotazník jím vypln ný a podepsaný a další údaje, na
které byl pojistitelem dotázán. Pojišt ný, pop .
pojistník, jsou povinni odpov d t pravdiv  a úpln  na
všechny písemné dotazy pojistitele, týkající se
sjednávaného pojišt ní. To platí také p i zm n
pojišt ní a p i obnovení placení redukovaného 
pojišt ní. V dom nepravdivé nebo v dom  neúplné 
odpov di pojišt ného nebo pojistníka mohou mít za 
následek odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí 
pln ní, anebo p im ené snížení pln ní ze strany
pojistitele v závislosti na charakteru poskytnutých 
nepravdivých nebo neúplných informací.
6. Pojistitel je oprávn n p ezkoumat informace, které
o svém zdravotním stavu pojišt ný uvedl,
u zdravotnických za ízení, ve kterých se lé il.
P ezkoumání zdravotního stavu provádí pojistitelem 
pov ené zdravotnické za ízení na základ  zdravotní 
dokumentace resp. zdravotních zpráv od ošet ujícího
léka e pojišt ného. To platí také p i zm n  pojišt ní
a p i obnovení placení redukovaného pojišt ní.
Pojistitel je též oprávn n nechat p ešet it zdravotní stav 
pojišt ného léka em, kterého sám ur í.
7. Souhlas se zjiš ováním a p ezkoumáváním
zdravotního stavu dává pojišt ný nebo pojistník 
podpisem pojistné smlouvy.
8. Informace, které pojistitel získal o zdravotním stavu 
pojišt ného, jsou d v rné a mohou být využívány
pouze pro pot eby pojistitele. 
9. Pojišt ní se sjednává na dobu ur itou, není-li 
v pojistné smlouv  ujednáno jinak. Pojistitel má právo 
stanovit výši minimální a maximální ástky pro 
jednotlivé sazby životního pojišt ní a p ipojišt ní
a stanovit nejnižší a nejvyšší vstupní v k.

lánek 4 - Pojistné a pojistné období 
1. Pojistné se stanoví v pojistné smlouv  bu  jako 
b žné pojistné nebo jednorázové pojistné. Jednorázové 
pojistné je pojistné zaplacené najednou za celou dobu,
na kterou bylo pojišt ní sjednáno. B žné pojistné se
hradí za dohodnutá pojistná období, není-li v pojistné 
smlouv  ujednáno jinak. 
2. Výše pojistného se ur uje podle sazeb pro jednotlivé 
druhy pojišt ní a p ipojišt ní a je uvedena v pojistné 
smlouv .
Pokud je výše pojistného závislá též na v ku
pojišt ného, považuje se za jeho vstupní v k rozdíl 
mezi kalendá ním rokem po átku pojišt ní
a kalendá ním rokem, v n mž se pojišt ný narodil.
Pojistitel je oprávn n se souhlasem pojistníka zvýšit 
pojistné v závislosti na zdravotním stavu pojišt ného 
nebo innosti, kterou pojišt ný vykonává. Právo
upravit výši pojistného má pojistitel pouze p i
posouzení zdravotního stavu pojišt ného p i vstupu do 
pojišt ní nebo p i zm n  rozsahu pojišt ní.
3. Jednorázové a první b žné pojistné je splatné
v den po átku pojišt ní, není-li v pojistné smlouv
ujednáno jinak. B žné pojistné za další pojistná období 
(následné pojistné) je splatné první den tohoto 
pojistného období, není-li v pojistné smlouv  ujednáno
jinak.
4. Pojistné se platí v m n R a je splatné na území

R, není-li v pojistné smlouv  ujednáno jinak. 
5. Bylo-li ujednáno, lze b žné pojistné hradit ro n ,
pololetn , tvrtletn  nebo m sí n , za podmínek
uvedených v pojistné smlouv .
6. Pojistitel má právo na pojistné za dobu od po átku 
do zániku pojišt ní, anebo do dne redukce pojišt ní dle
lánku 6 a 7 VPPZP; jednorázové pojistné náleží 

pojistiteli vždy celé. Pojistitel má také právo na
pojistné za dobu do dne p evodu pojišt ní na pojišt ní

bez placení pojistného, není-li v pojistné smlouv
ujednáno jinak.
7. Nastala-li pojistná událost a d vod dalšího pojišt ní
tím odpadl, náleží pojistiteli b žné pojistné do konce 
pojistného období, v n mž pojistná událost nastala; 
jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 
8. Nedojde-li k úhrad pojistného jeho p ímým
inkasem a pojistné se hradí prost ednictvím pošty nebo 
pen žního ústavu, pojistné je zaplaceno okamžikem,
kdy byla pen žní ástka p ipsána na ú et pojistitele.
9. Chybn  zaslané pojistné se považuje za nedoru ené 
a pojistník nemá právo na p ípadné podíly na
výnosech. Za chybn  zaslané pojistné se považuje 
pojistné zaslané v rozporu s pojistnou smlouvou.
10. P ípadné p eplatky pojistného vrátí pojistitel 
pojistníkovi pouze na základ  jeho písemné žádosti.
11. Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných 
období a naposledy zaplacené pojistné neposta uje na
uhrazení dluhu, je vyrovnáno dlužné pojistné za
nejd íve splatné období bez ohledu na to, za jaké 
pojistné období m lo být pojistné skute n  zaplaceno. 
12. O p ípadné nedoplatky pojistného je pojistitel 
oprávn n ponížit pojistné pln ní.
13. Pokud pojistné nebylo zaplaceno v as a ve
sjednané výši, je pojistitel oprávn n požadovat úrok
z prodlení a náklady spojené s vymáháním tohoto 
pojistného.
14. Mimo sjednané pojistné je pojistitel oprávn n
ú tovat pojistníkovi výdaje a poplatky za úkony dle 
platného sazebníku poplatk , který je k nahlédnutí na
obchodních místech pojistitele.
15. P ípadné p ebytky rezervy pojistného použije
pojistitel ke zvýhodn ní pojišt ní formou rozší ení jeho 
rozsahu, zvýšení pojistných ástek nebo snížení sazeb 
pojistného.

lánek 5 - Zánik pojišt ní
1. Pojistitel nebo pojistník m že vypov d t pojišt ní
do dvou m síc  ode dne uzav ení pojistné smlouvy. 
Výpov dní lh ta je osmidenní a po íná b žet dnem
doru ení výpov di, jejím uplynutím pojišt ní zaniká.
Podá-li pojistník výpov  a bylo-li již zaplaceno 
pojistné nebo jeho ást a z pojistné smlouvy není
vypláceno pojistné pln ní, vrátí pojistitel uhrazené 
pojistné snížené o ást pojistného náležící pojistiteli 
vzhledem k dob  trvání pojišt ní a pojišt ným rizik m
a o náklady vzniklé s uzav ením a správou pojišt ní
a o poplatek dle sazebníku poplatk , není-li v pojistné
smlouv  ujednáno jinak. 
2. Pojišt ní, u kterého bylo sjednáno b žné pojistné, 
m že pojistník vypov d t ke konci pojistného období,
výpov musí být doru ena alespo  šest týdn  p ed
koncem pojistného období. Pojišt ní zaniká uplynutím 
šestitýdenní výpov dní lh ty k nejbližšímu pojistnému 
období. 
3. Pojistník m že vypov d t pojišt ní, u kterého bylo
sjednáno jednorázové pojistné, vždy k poslednímu dni 
každého kalendá ního m síce, není-li v pojistné 
smlouv  ujednáno jinak. Pokud pojistník v písemné
žádosti o výpov  pojišt ní s jednorázovým pojistným
neuvede den zániku pojišt ní, který následuje po
doru ení výpov di, zaniká pojišt ní uplynutím
posledního dne kalendá ního m síce, ve kterém byla
výpov  doru ena pojistiteli. 
4. Pojistník m že vypov d t pojišt ní do t ech m síc
ode dne doru ení oznámení vzniku pojistné události.
Dnem doru ení výpov di po íná b žet výpov dní lh ta
1 m síc, jejímž uplynutím pojišt ní zaniká.  
5. Pojišt ní zaniká též písemnou dohodou ú astník .
Pojišt ní zanikne dnem uvedeným v dohod .
6. Pojišt ní zaniká uplynutím pojistné doby nebo
dnem, kdy došlo k úmrtí pojišt né osoby nebo
v dalších p ípadech uvedených v pojistné smlouv .
7. Výpov pojistné smlouvy ze strany pojistníka se
bere za doru enou, je-li doru ena pojistiteli na adresu 
sídla spole nosti, které je zapsáno v obchodním
rejst íku.

lánek 6 - D sledky neplacení pojistného 
1. Pojišt ní zaniká z d vodu nezaplacení pojistného
uplynutím 31 dn  od doru ení upomínky k zaplacení
pojistného nebo jeho ásti pojistníkovi, nebylo-li v této 
lh t  pojistné zaplaceno.
2. Bylo-li b žn  placené pojistné zaplaceno alespo  za 
dva roky, a pojistné na další pojistné období nebylo
zaplaceno do 31 dn  od doru ení upomínky
k zaplacení pojistného nebo jeho ásti pojistníkovi,
pojišt ní nezaniká, ale p em ní se v pojišt ní se
sníženými pojistnými ástkami (redukce pojistných 
ástek nebo d chodu) bez dalšího placení pojistného,

pokud redukované pojistné ástky iní alespo
5000 K  nebo redukovaný ro ní d chod iní alespo
5000 K  nebo na pojišt ní se zkrácenou pojistnou 



dobou (redukce pojistné doby) bez dalšího placení
pojistného, není-li v pojistné smlouv  ujednáno jinak. 

lánek 7 - Redukce 
1. Redukované pojistné ástky nebo redukovaný ro ní
d chod nebo redukovanou pojistnou dobu stanoví 
pojistitel dle pojistn  technických zásad. Pojistitel má
nárok na poplatek ve výši stanovené v sazebníku
poplatk .
2. K redukci pojišt ní dochází v 00:00 hod. prvého dne
v m síci následujícím po uplynutí lh ty, jejímž
uplynutím by pojišt ní zaniklo pro neplacení
pojistného, není-li v pojistné smlouv  ujednáno jinak.
Totéž platí, byla-li zaplacena jen ást pojistného. 
3. Redukcí pojišt ní zanikají veškerá p ipojišt ní
sjednaná v pojistné smlouv , není-li v pojistné smlouv
ujednáno jinak.
4. K redukci pojišt ní nedochází u pojišt ní pro p ípad 
smrti.
5. Pojistník m že písemn  požádat o obnovení placení 
pojistného, pojistné bude stanoveno podle pojistn
technických zásad. Pojistitel není povinen žádosti 
vyhov t.

lánek 8 - Odstoupení od pojistné smlouvy, 
odmítnutí pln ní

1. Poruší-li pojistník nebo pojišt ný úmysln i
z nedbalosti povinnosti uvedené v lánku 13 odst. 2.
VPPZP, má pojistitel právo od pojistné smlouvy 
odstoupit, jestliže p i pravdivém a úplném zodpov zení
dotaz  by pojistnou smlouvu neuzav el. Stejné právo
má pojistitel i v p ípad , odmítne-li pojišt ný dát 
souhlas k vyžádání informací od zdravotnických 
za ízení nebo odmítne-li se nechat vyšet it léka em,
kterého pojistitel ur í. Toto právo m že pojistitel
uplatnit do dvou m síc  ode dne, kdy takovou
skute nost zjistil, jinak jeho právo zanikne.
2. Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit 
v p ípad , jestliže mu pojistitel nebo jím zmocn ný
zástupce nepravdiv  nebo neúpln  zodpov d l jeho
písemné dotazy týkající se sjednávaného pojišt ní.
Toto právo m že pojistník uplatnit do dvou m síc  ode 
dne, kdy takovou skute nost zjistil, jinak jeho právo 
zanikne.
3. U pojistné smlouvy uzav ené na dálku má pojistník 
právo od pojistné smlouvy odstoupit ve lh t  do 30 
dn  ode dne, kdy obdržel potvrzení o uzav ení pojistné
smlouvy nebo ode dne, kdy mu na jeho písemnou
žádost po uzav ení pojistné smlouvy byly sd leny
pojistné podmínky.
4. Odstoupením od smlouvy se pojistná smlouva ruší
od po átku, v tomto p ípad  pojistitel ve lh t  do 30
dn  vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné ponížené 
o p ípadné vyplacené pojistné pln ní. V p ípad
odstoupení od smlouvy ze strany pojistitele se od
zaplaceného pojistného ode ítají i náklady vzniklé 
s uzav ením a správou pojišt ní a poplatek dle 
sazebníku poplatk . Ten, komu bylo vyplaceno
pojistné pln ní, je povinen ve stejné lh t  vrátit 
pojistiteli ástku vyplaceného pln ní, která p esahuje 
výši zaplaceného pojistného.
5. Dozví-li se pojistitel až po pojistné události, že její 
p í inou je skute nost, o které se dozv d l až po 
vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit p i
sjednávání pojišt ní nebo jeho zm n  v d sledku 
úmysln  nebo z nedbalosti nepravdiv  nebo neúpln
zodpov zených písemných dotaz , a jestliže by p i
znalosti této skute nosti v dob  uzav ení pojistné 
smlouvy tuto smlouvu neuzav el nebo jí uzav el za
jiných podmínek, je oprávn n pln ní ze smlouvy
odmítnout; odmítnutím pln ní pojišt ní zaniká. 
6. Pojistitel je oprávn n pln ní z pojistné smlouvy 
odmítnout, jestliže od osoby oprávn né k p ijetí 
pojistného pln ní obdržel p i uplat ování práva na
pln ní z pojišt ní v dom  nepravdivé nebo hrub
zkreslené údaje týkající se vzniku a rozsahu pojistné 
události nebo mu byly podstatné údaje zaml eny.

lánek 9 - Zm ny v pojistné smlouv
1. Pojistník je povinen bez prodlení písemn  sd lit 
pojistiteli všechny zm ny skute ností uvedených
v pojistné smlouv , které nastanou b hem trvání
pojišt ní.
2. Na základ  písemné žádosti pojistníka m že být po 
dohod smluvních stran provedena zm na rozsahu 
sjednaného pojišt ní. Možné zm ny jsou vždy uvedeny
v pojistné smlouv .
3. Podmínkou provedení zm ny rozsahu sjednaného
pojišt ní je doplacení b žného pojistného do data 
zm ny. U jednorázov  placených pojišt ní není možné
zm nu rozsahu sjednaného pojišt ní provést, není-li 
v pojistné smlouv  ujednáno jinak. 
4. Dohodne-li se pojistník s pojistitelem na zm n
rozsahu již sjednaného pojišt ní, pojistitel poskytne
pln ní ze zm n ného pojišt ní až z pojistných událostí,
které nastanou po datu ú innosti dohody o zm n
pojišt ní, není-li v pojistné smlouv  ujednáno jinak.

5. Zm ny pojišt ní se provádí na základ  písemné
žádosti pojistníka. Lh ty pro provedení zm ny jsou
uvedeny v pojistné smlouv .

lánek 10 - P j ka
1. Má-li pojistník nárok na odkupné, m že pojistitele 
písemn  požádat o poskytnutí p j ky z ásti kapitálové
hodnoty pojišt ní. Na poskytnutí p j ky není právní
nárok.
2. Podmínky poskytnutí p j ky budou dohodnuty ve
smlouv  o p j ce.
3. Z poskytnuté p j ky pojistitel ú tuje úroky ve výši
sjednané ve smlouv  o p j ce. Není-li ujednáno jinak, 
jsou úroky a splácená jistina sou ástí pojistného a jsou 
splatné spolu s pojistným. 
4. P i výplat  odkupného nebo pojistného pln ní je
pojistitel oprávn n snížit vyplácenou ástku  
o nesplacenou ást p j ky v etn  úrok .

lánek 11 - Odkupné 
1. Došlo-li k zániku pojišt ní dle lánku 5 VPPZP,
vzniká pojistníkovi právo písemn  požádat o výplatu 
odkupného, pokud byla pojistná smlouva s b žn
placeným pojistným v platnosti minimáln  dva roky, 
bylo zaplaceno pojistné alespo  za dva roky a pokud 
byla vytvo ena kladná rezerva pojistného nebo jedná-li 
se o pojišt ní s jednorázovým pojistným, které bylo
uhrazeno nebo pojišt ní s redukovanou pojistnou 
ástkou nebo redukovaným d chodem nebo

s redukovanou pojistnou dobou.
2. Pojistitel vyplatí odkupné, jsou-li spln ny podmínky
vzniku práva na výplatu odkupného. 
3. Pro provedení výplaty odkupného musí být 
zaplaceno pojistné do dne zániku pojišt ní. O p ípadné 
nedoplatky pojistného, v etn  dlužného pojistného 
a v etn  neuhrazených poplatk  z jiných pojistných 
smluv, je pojistitel oprávn n ponížit výši odkupného. 
4. Výše odkupného neodpovídá výši celkov
zaplaceného pojistného, ale stanoví se podle pojistn
technických zásad. Výše odkupného se snižuje 
o poplatek za provedení výplaty odkupného podle
sazebníku poplatk , není-li v pojistné smlouv
ujednáno jinak.
5. U pojišt ní pro p ípad smrti nebo u pojišt ní
s výplatou d chodu, jestliže se d chod již vyplácí,
nevzniká nárok na výplatu odkupného, není-li 
v pojistné smlouv  ujednáno jinak. 

lánek 12 - Ú astníci pojišt ní
1. Ú astníkem pojišt ní je vedle pojistitele pojistník,
pojišt ný a oprávn ná osoba. Obmyšlená osoba se
stává ú astníkem pojišt ní teprve v p ípad  smrti
pojišt ného, kdy nabývá práv a povinností z pojišt ní. 
2. Zem e-li nebo zanikne-li bez právního nástupce 
pojistník, který není sou asn  pojišt ným, vstupuje do 
pojišt ní tímto dnem na jeho místo pojišt ný, je-li 
zletilý a zp sobilý k právním úkon m. Není-li
pojišt ný zletilý nebo zp sobilý k právním úkon m,
stává se pojistníkem zákonný zástupce pojišt ného.

lánek 13 - Povinnosti pojistníka  
a pojišt ného 

1. Pojistník je povinen seznámit pojišt ného s obsahem 
pojistné smlouvy.
2. P i uzavírání pojistné smlouvy je pojistník 
i pojišt ný povinen pojistiteli odpov d t pravdiv
a úpln na všechny písemné dotazy týkající se
sjednávaného pojišt ní, zejména na dotazy, které se
týkají zdravotního stavu pojišt ného. Toto platí 
i v p ípad , jedná-li se o zm nu pojišt ní. 
3. Pojistník i pojišt ný jsou povinni sd lit bez prodlení 
pojistiteli všechny zm ny skute ností uvedených
v pojistné smlouv , které nastanou b hem trvání
pojišt ní.
4. Smrt pojišt ného je povinen pojistník nebo 
obmyšlená osoba pojistiteli oznámit bez zbyte ného 
odkladu. 
5. Pojistník je povinen pojistiteli oznámit bez 
zbyte ného odkladu zm nu adresy trvalého pobytu
resp. koresponden ní adresy v R.

lánek 14 - Pojistná událost 
1. Pojistnou událostí se v životním pojišt ní rozumí
smrt pojišt ného, nastane-li b hem trvání pojišt ní,
nebo dožití se dne uvedeného v pojistné smlouv  jako 
konec pojišt ní, resp. po átek výplaty d chodu, nebo
jiná skute nost uvedená v pojistné smlouv .
2. Je-li v pojistné smlouv  ujednáno, je pojistník 
zprošt n povinnosti platit b žné pojistné v souladu 
s pojistnou smlouvou. 

lánek 15 - Pojistné pln ní
1. Podmínkou pro vznik nároku na pojistné pln ní je 
platnost pojistné smlouvy.
Pojistitel není povinen plnit v p ípad , kdy k pojistné 
události dojde p ed datem, které bylo sjednáno jako 
po átek pojišt ní nebo po datu, které je stanoveno jako 
konec pojišt ní.

Nastane-li pojistná událost v dob , kdy je pojistník 
v prodlení s placením pojistného za první pojistné
období resp. jednorázového pojistného, není pojistitel 
povinen poskytnout za tuto pojistnou událost pojistné 
pln ní.
2. Nastane-li pojistná událost, pojistitel stanoví pojistné 
pln ní z pojistné ástky sjednané v pojistné smlouv .
Pojistné pln ní vyplatí formou jednorázového pln ní
nebo zahájí výplatu d chodu v souladu s pojistnou 
smlouvou. 
3. Právo na pojistné pln ní vyplývající z pojistné
smlouvy má oprávn ná osoba ur ená v pojistné
smlouv . Je-li dohodnuto, že pojistnou událostí je smrt
pojišt ného, pojistník má právo se souhlasem
pojišt ného ur it osobu, které má vzniknout právo na 
pln ní v p ípad  smrti pojišt ného, a to jménem nebo 
vztahem k pojišt nému (obmyšlená osoba). 
Není-li v dob  pojistné události ur ena obmyšlená 
osoba nebo nenabude-li práva na pln ní, nabývají 
tohoto práva osoby ur ené v § 51 ZPS. 
4. Obmyšlená osoba, které má smrtí pojišt ného 
vzniknout právo na pln ní, tohoto práva nenabude,
zp sobila-li pojišt nému smrt úmyslným trestným 
inem, pro který byla nebo mohla být soudem

pravomocn odsouzena. Po dobu, kdy je tato osoba 
vyšet ována pro tento úmyslný trestný in, není 
pojistitel povinen plnit až do vydání rozsudku, kterým 
je obmyšlená osoba osvobozena. V p ípad  odsouzení 
pro tento trestný in povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné pln ní zaniká. 
5. Pojistitel plní za pojistné události, které nastanou 
b hem trvání pojišt ní a pojistné pln ní je splatné v R
a v m n R, pokud není v pojistné smlouv  ujednáno
jinak.
6. Pojistné pln ní lze vinkulovat ve prosp ch t etí 
osoby, není-li v pojistné smlouv  ujednáno jinak. 
Vinkulované pojistné pln ní bude vyplaceno t etí
osob , v jejíž prosp ch bylo pojistné pln ní
vinkulováno, nedá-li tato osoba souhlas k vyplacení 
osob  oprávn né k p ijetí pojistného pln ní dle pojistné 
smlouvy. Vinkulaci pojistného pln ní provede 
pojistitel na základ  žádosti pojistníka a její zrušení lze 
provést pouze se souhlasem osoby, v jejíž prosp ch
bylo pojistné pln ní vinkulováno. Není-li pojišt ný
shodný s pojistníkem, lze vinkulaci provést pouze 
s písemným souhlasem pojišt ného. Vinkulace je
ú inná potvrzením žádosti o vinkulaci pojistitelem. 
Zrušení vinkulace nastává dnem, kdy pojistitel potvrdí 
písemnou žádost pojistníka o její zrušení.
Vinkulovanou pojistnou smlouvu nelze vypov d t bez
p edchozího zrušení vinkulace. Zm nu rozsahu 
pojišt ní vinkulované pojistné smlouvy lze provést 
pouze s písemným souhlasem osoby, v jejíž prosp ch
bylo pojistné pln ní vinkulováno. 
7. Pojistné pln ní pojistitel poskytne na písemnou
žádost osoby oprávn né k p ijetí pojistného pln ní, po
p edložení pojistné smlouvy, ov ené kopie úmrtního 
listu (v p ípad  smrti pojišt ného) a doklad , které
pojistitel považuje za nezbytné pro šet ení nutné ke 
zjišt ní rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistitel je 
oprávn n provád t pot ebná šet ení.
8. Pojistitel je oprávn n ode íst si p ípadné dlužné 
pojistné, v etn dlužného pojistného a v etn
neuhrazených poplatk  z jiných pojistných smluv 
téhož pojistníka, od vypláceného pojistného pln ní. 

lánek 16 - Snížení pojistného pln ní
1. Pojistitel je oprávn n snížit pojistné pln ní až 
o jednu polovinu, zem e-li pojišt ný v souvislosti  
s inností, která napl uje znaky skutkové podstaty
úmyslného trestného inu. Byla-li tato innost 
pojišt ného pro spole nost zvláš  nebezpe ná
a okolnosti takového p ípadu to od vod ují, m že
pojistitel snížit své pln ní o více než polovinu. 
2. Pojistitel je oprávn n snížit pln ní až o jednu 
polovinu, zem e-li pojišt ný v souvislosti s jednáním,
jímž jinému zp sobil t žkou újmu na zdraví nebo smrt 
nebo jímž jinak hrub  porušil d ležitý zájem
spole nosti.
3. Pojistitel m že snížit pln ní až o jednu polovinu, 
zem e-li pojišt ný v souvislosti s požitím alkoholu 
nebo pod vlivem omamných i toxických látek nebo
požitím lék .
4. Pokud byly v d sledku nesprávn  uvedeného data
narození, pohlaví, zdravotního stavu pojišt ného  
a jiných údaj  rozhodných pro stanovení technických
parametr  pojišt ní (pojistné, doba trvání pojišt ní,
pojistná ástka), tyto stanoveny nesprávn , je pojistitel 
oprávn n pojistné pln ní p im en  snížit. 
5. Pojistitel je oprávn n snížit pln ní až o jednu 
polovinu, zjistí-li, že pojistníkem nebo pojišt ným byly
podány o vzniku pojistné události jiné informace, než 
které vyplynuly z šet ení pojistitele.
6. Zem e-li pojišt ný do t í m síc  od sjednání zm ny
pojišt ní v souladu s lánkem 9 VPPZP, je pojistitel 
oprávn n plnit z p vodního pojišt ní p ed sjednáním
zm ny, pokud došlo zm nou k navýšení pojistných
ástek. 



lánek 17 – Výluky z pojišt ní
1. Pojistnou událostí není smrt pojišt ného, nastala-li
v souvislosti s vále nými událostmi nebo terorismem.
2. Pojistnou událostí není též smrt pojišt ného, nastala-
li v souvislosti s ú astí pojišt ného na vzpou e,
povstání, stávce, nepokojích a ve ejných násilnostech,
pokud k této ú asti nedojde p i pln ní pracovní i
služební povinnosti na území R.
3. Pojistnou událostí rovn ž není smrt pojišt ného, jejíž 
p í inou bylo radioaktivní nebo obdobné zá ení,
vzniklé v d sledku výbuchu nebo závady na jaderném 
za ízení.
4. Není-li ujednáno jinak, pojišt ní se nevztahuje na 
smrt pojišt ného, která nastala:
a) p i ízení sportovních letadel nebo p i seskoku 
padákem. Za letadla se též považují balóny, rogala,
kluzákové padáky apod.,
b) p i provozování extrémních sport , jako jsou nap .
extrémní horolezectví, hloubkové potáp ní,
speleologie, skok do hloubky na gumovém lan ,
sjížd ní divokých vod, adrenalinové sporty apod., 
c) p i aktivní ú asti na pozemních, leteckých nebo
vodních motoristických závodech a sout žích a p i
p ípravných jízdách k nim,
d) do t í m síc  od sjednání pojišt ní v d sledku
zdravotních potíží, kterými pojišt ný trp l p ed
sjednáním pojišt ní, a to ani tehdy, pokud byly
uvedeny p i uzav ení pojistné smlouvy.
5. Pojistitel není povinen plnit za smrt pojišt ného 
následkem sebevraždy. Spáchá-li pojišt ný sebevraždu 
po uplynutí p ti let nep etržitého trvání pojistné 

smlouvy, pojistitel vyplatí obmyšlené osob  pojistné
pln ní ve výši odkupného, pokud je na n  nárok 
v souladu s lánkem 11 VPPZP. 

lánek 18 - Rezerva pojistného a podíl na výnosech 
1. Rezervou pojistného se rozumí ástka, která se tvo í
z pojistného poníženého o rizikové pojistné vzhledem
k pojišt ným rizik m a náklady pojistitele za p ijetí 
a správu pojišt ní jako rezerva na úhradu budoucích 
závazk  pojistitele podle pojistn  technických zásad. 
2. Podílem na výnosech se rozumí rozd lení pojistn
technických p ebytk  fondu rezerv pojistného 
životního pojišt ní p ímo do jednotlivých pojistných 
smluv podle pojistn  technických zásad pojistitele. 
3. P ebytky jsou tvo eny dosažením vyšších výnos
z investovaných prost edk  rezerv. Výnosy se
stanovují a p ipisují jednou ro n  podle výsledk  ro ní
ú etní uzáv rky.
4. Podíl na zisku je p ipisován k rezerv  pojistného 
životního pojišt ní a zvyšuje hodnotu pojišt ní. 
5. K takovému zvýšení rezervy pojistného životních 
pojišt ní nedochází u pojišt ní pro p ípad smrti, není-li
v pojistné smlouv  ujednáno jinak. 

lánek 19 – Doru ování písemností 
1. Veškeré žádosti a sd lení, které se týkají 
soukromého pojišt ní se podávají písemn .
2. Písemnosti pojistitele jsou doru ovány poštou, pop .
zam stnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem
pov enou osobou na poslední pojistiteli známou
adresu. 

3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporu enou 
zásilkou pojistníkovi, pojišt nému nebo oprávn né
osob  (dále jen „adresát“) se považuje za doru enou 
dnem: 
a) p evzetí zásilky, 
b) odep ení p ijetí zásilky,
c) vrácení zásilky jako nedoru itelné, pokud nelze
adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo zm nil-li 
adresát sv j pobyt a doru ení zásilky není možné. 
4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla
uložena doru ovatelem na pošt , považuje se 
písemnost za doru enou t etí den po tomto uložení,
i když se adresát o uložení nedozv d l nebo zásilku
odmítl p evzít.
5. Písemnosti pojistníka a pojišt ného se považují za 
doru ené, jsou-li doru eny na obchodní místo 
pojistitele nebo p ímo na adresu sídla spole nosti, které 
je zapsáno v obchodním rejst íku.

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1. Pojistná smlouva a pojistné podmínky se ídí 
eským právním ádem. 

2. PP, a.s., upozor uje, že ten, kdo p i sjednávání
pojistné smlouvy nebo p i uplatn ní nároku na pln ní
z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrub
zkreslené údaje nebo podstatné údaje zaml í, vystavuje
se možnosti postihu podle trestního zákona. 
3. VPPZP tvo í nedílnou sou ást pojistné smlouvy
a nabývají ú innosti dnem 1. ledna 2005.

eská podnikatelská pojiš ovna, a.s. 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Uvedené pojišt ní, které sjednává eská podnikatelská pojiš ovna, a. s. 
(dále jen „pojistitel") se ídí p íslušnými ustanoveními zákona . 37/2004
Sb., o pojistné smlouv  a o zm n  souvisejících zákon  (dále jen „ZPS“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro univerzální životní pojišt ní
ZP0105 (dále jen „VPP"), t mito Dopl kovými pojistnými podmínkami 
(dále jen „DPP“) a pojistnou smlouvou. Ostatní práva a povinnosti 
ú astník  pojišt ní se ídí Ob anským zákoníkem. Veškeré pojistné 
podmínky jsou sou ástí pojistné smlouvy. 

Pojišt ní Budoucnost je životní kapitálové pojišt ní pro p ípad dožití a pro
p ípad smrti s pojistným pln ním ve výši zaplaceného jednorázového
pojistného. Pojišt ní je obnosové. 

1. Výklad pojm
a) Mimo ádným pojistným se rozumí pojistné uhrazené pojistníkem nad
rámec jednorázového pojistného, dohodnutého v pojistné smlouv .
b) Výro ním dnem se rozumí den,  který se dnem a m sícem shoduje 
s datem po átku pojišt ní.
c) Pojistným rokem se rozumí období mezi po sob  následujícími 
výro ními dny. 

2. Zm ny v pojistné smlouv
Pojistník m že požádat v souladu s pojistnými podmínkami a podle
pojistn  technických zásad pojistitele kdykoliv v pr b hu trvání pojišt ní
o provedení zm ny:
a) kontaktních a identifika ních údaj  osob, 
b) obmyšlené osoby,
c) osoby pojistníka. 

Zm na bude provedena s ú inností ke dni prokazatelného doru ení
žádosti pojistiteli.

Zm nu v osob  pojistníka provede pojistitel na základ  písemné dohody
mezi sou asným pojistníkem a novým pojistníkem, který bude p ebírat
jeho závazky. Zm na pojistníka se ídí režimem p evzetí dluhu dle § 531
Ob anského zákoníku. Se zm nou pojistníka musí pojišt ný vyjád it
písemný souhlas. 

3. Vznik a doba trvání pojišt ní  
a) Pojišt ní se uzavírá na dobu ur itou. Minimální pojistná doba je 3 roky,
maximální 8 let, s možností volby na celé roky. Minimální vstupní v k
pojiš ované osoby je 18 let, maximální 72 let v etn .
b) Po átkem pojišt ní je vždy první den m síce následujícího po datu
sjednání. V pojistné smlouv  m že být sjednán po átek i v první den
m síc  následujících, nejpozd ji však do t ech m síc  po datu sjednání
pojistné smlouvy. Pojišt ní za íná v 00:00 hodin dne, který je v pojistné 
smlouv  uveden jako po átek pojišt ní.
c) Pojišt ní kon í smrtí pojišt ného nebo dožitím se 00:00 hod. dne, který
je v pojistné smlouv  uveden jako konec pojišt ní. Konec pojišt ní lze
sjednat maximáln  na dožití se výro ního dne po átku pojišt ní
v kalendá ním roce, ve kterém se pojišt ný dožije v ku 75 let.

4. Pojistné ástky
Minimální pojistná ástka pro p ípad dožití je 10.000,-K , maximální výše 
není omezena. Pojistnou ástku volí pojistník na celé tisíce.
Pojistná ástka pro p ípad smrti je vždy shodná s výší jednorázového 
pojistného.

5. Pojistné 
a) V pojistné smlouv  lze sjednat pouze jednorázové pojistné. 
b) Pojistné je stanoveno v sazebníku. Výše pojistného závisí na výši 
sjednané pojistné ástky, délce pojistné doby, vstupním v ku a pohlaví
pojiš ované osoby. 

c) Pojistné lze uhradit pouze bezhotovostn  a je splatné v den po átku
pojišt ní.

6. Pojistné pln ní
a) Dožije-li se pojišt ný 00:00 hod. dne, který je stanoven jako konec 
pojišt ní, vyplatí pojistitel pojišt nému  pojistné pln ní ve výši pojistné 
ástky na dožití, p ipsané výnosy z kapitálové hodnoty pojistného 

a kapitálovou hodnotu tvo enou mimo ádným pojistným. 
b) V p ípad  smrti pojišt ného vyplatí pojistitel pln ní obmyšlené osob  ve 
výši zaplaceného jednorázového pojistného, výnos  z kapitálové hodnoty 
pojistného a kapitálovou hodnotu mimo ádného pojistného. 
c) V p ípad  smrti pojišt ného po vzniku nároku na pojistné pln ní, ješt
p ed jeho vyplacením, se pln ní stává sou ástí d dického ízení.

7. Kapitálová hodnota pojistného
a) Kapitálová hodnota pojistného je hodnota pojišt ní stanovená
k ur itému asovému okamžiku podle pojistn  technických zásad 
pojistitele. Je tvo ena z ásti pojistného jako rezerva na úhradu budoucích 
závazk  pojistitele p i dožití se konce pojišt ní. Výše kapitálové hodnoty 
pojistného ke dni, který je stanoven jako konec pojišt ní, odpovídá výši 
pojistné ástky pro p ípad dožití. 
b) Výnosy se rozumí rozd lení pojistn  technických p ebytk  rezerv
pojistného ve výši vyhlášené pojistitelem do jednotlivých pojistných smluv 
podle pojistn  technických zásad pojistitele, a to každoro n  podle
výsledk  ro ní ú etní uzáv rky.
c) Dojde-li k zániku pojistné smlouvy dle l. 5 bod 3 VPP, vzniká 
pojistníkovi právo na výplatu odkupného. Pojistitel vyplatí aktuální
kapitálovou hodnotu pojistného, výnosy z kapitálové hodnoty pojistného 
a kapitálovou hodnotu tvo enou mimo ádným pojistným. Vyplácená ástka
bude snížena o poplatek dle Sazebníku poplatk .

8. Mimo ádné pojistné 
a) Pojistník m že v dob  trvání pojišt ní vložit mimo ádné pojistné.
Minimální výše platby mimo ádného pojistného (MP) iní 1.000 K . MP lze 
hradit pouze bankovním p evodem na speciální ú et pojistitele, který je 
uveden na pojistné smlouv . Pojistitel je oprávn n zapo ítat pojistníkovi 
poplatek za zaplacené mimo ádné pojistné dle Sazebníku poplatk .
b) Kapitálová hodnota tvo ená mimo ádným pojistným (KHMP) se zvyšuje
o zaplacené mimo ádné pojistné a také o úrok, vyhlášený v sazebníku
poplatk . Úrok je p ipisován vždy po skon ení kalendá ního m síce,
p i emž se úro í pouze MP, které bylo na ú tu pojistitele celý p edchozí
kalendá ní m síc. P ipisovaný úrok je sou ástí podílu na výnosech z MP. 
Podílem na výnosech se rozumí rozd lení pojistn  technických p ebytk
rezerv pojistného ve výši vyhlášené pojistitelem do jednotlivých pojistných
smluv a to každoro n  podle výsledk  ro ní ú etní uzáv rky. P ipsaný
podíl na výnosech zvyšuje KHMP.
c) Kapitálová hodnota mimo ádného pojistného se snižuje o výplaty
z KHMP a o p ípadné poplatky dle Sazebníku poplatk .
d) Pojistník m že v dob  trvání pojišt ní požádat o výplatu z KHMP, 
avšak v prvním roce trvání pojišt ní lze požádat pouze o výplatu z ásti
tvo ené zaplaceným mimo ádným pojistným. Výplata bude provedena
nejvýše dvakrát v daném pojistném roce. Minimální výše výplaty z KHMP
iní 3.000 K . P i výplat nad 10.000 K  musí být žádost o výplatu vždy 

opat ena ú edn  ov eným podpisem pojistníka nebo musí být totožnost
pojistníka ov ena na obchodním míst  pojistitele. Pojistitel m že
vyžadovat, aby žádost o výplatu byla opat ena ú edn  ov eným
podpisem pojistníka i u nižších ástek.
e) Výplata z KHMP bude provedena do jednoho m síce od doru ení
žádosti pojistiteli. Za výplatu z KHMP si pojistitel ú tuje poplatek dle 
platného Sazebníku poplatk . O tento poplatek bude vyplacená ástka
ponížena.
f) P i zániku pojišt ní do jednoho roku od po átku pojišt ní bude
vyplacena pouze ást kapitálové hodnoty tvo ená vloženým mimo ádným
pojistným, tj. KHMP snížená o veškeré p ipsané výnosy.

9. Jednorázové pojistné od zam stnavatele 
Pojistné m že za pojistníka uhradit nebo mu jednorázov  p isp t
zam stnavatel. Tato okolnost a výše p ísp vku je uvedena na pojistné 
smlouv .

10. Poplatky
a) Pojistitel je oprávn n ú tovat pojistníkovi poplatky za provedené úkony 
podle Sazebníku poplatk , platného k datu provedení úkonu. 
b) Poplatek za provedení zm ny v pojistné smlouv  je splatný v hotovosti 
na obchodním míst  pojistitele. 
c) Pokud nebyl poplatek uhrazen do data provedení úkonu, uhradí jej
pojistitel z kapitálové hodnoty pojistného, nejpozd ji p i výplat  odkupného
nebo pojistného pln ní.
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