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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433
IČ: 639 98 530
Klientská linka: 841 444 555, fax: 261 022 163
e-mail: pojistovna@cpp.cz, http://www.cpp.cz

Kapitálové životní pojištění BUDOUCNOST

1) Informace o pojistiteli
 Informace jsou uvedeny v záhlaví dokumentu, pod logem České podnika-

telské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „pojistitel“). 

2) Definice pojištění a opcí
 Kapitálové životní pojištění Budoucnost je pojištěním pro případ dožití, 

s volitelnou garantovanou pojistnou částkou pro případ dožití a délkou 
pojistné doby, s plněním pojistitele v případě smrti pojištěného v prů-
běhu pojištění ve výši zaplaceného jednorázového pojistného. Pojištění 
může být sjednáno pro jednu dospělou osobu. Minimální vstupní věk je 
stanoven na 18 let, maximální 72 let včetně.

 Právo na pojistné plnění z pojištění je definováno v Doplňkových pojistných 
podmínkách pro Životní pojištění Budoucnost 0308 (dále jen „DPP“). 

 Pojistník může v době trvání pojištění vložit mimořádné pojistné nebo 
požádat o jeho výplatu, podmínky pro zaplacení i výplatu jsou specifi-
kovány v čl. 8. DPP. Za provedení změny v pojistné smlouvě (čl. 2. DPP) 
a správu účtu mimořádného pojistného je pojistitel oprávněn účtovat 
pojistníkovi poplatky ve výši podle Sazebníku poplatků, platného k datu 
provedení úkonu. Sazebník poplatků je k nahlédnutí na obchodních mís-
tech pojistitele. 

3) Doba platnosti pojistné smlouvy
 Pojistná smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran (tj. po-

jistníka a zprostředkovatele pojištění). Počátek pojištění je v 00:00 hodin 
dne, který bezprostředně následuje po datu sjednání pojistné smlouvy. 
V pojistné smlouvě lze dohodnout počátek pojištění i na dny následující, 
nejpozději však do třech měsíců po datu sjednání pojistné smlouvy. 

 Pojištění se sjednává na dobu určitou. Pojištění končí dnem dohodnutým 
v pojistné smlouvě, tedy ve výroční den počátku pojištění. Minimální po-
jistná doba je 3 roky, maximální 8 let, s možností volby po jednom roce. 
Konec pojištění lze sjednat nejpozději na výroční den v kalendářním roce, 
ve kterém se pojištěný dožije 75 let.

4) Způsoby zániku pojistné smlouvy
 Pojištění může zaniknout jedním z uvedených způsobů:
 ●	 uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno
	 ●	 výpovědí ze strany pojistníka nebo pojistitele do dvou měsíců po uza-

vření pojistné smlouvy v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., 
o pojistné smlouvě (dále jen „ZPS“) a v souladu s čl. 5 odst. 1. Všeo-
becných pojistných podmínek pro univerzální životní pojištění ZP0105 
(dále jen „VPPZP“) 

 ●	 kdykoliv v průběhu pojištění výpovědí ze strany pojistníka v souladu 
s čl. 5 odst. 3. VPPZP

 ●	 písemnou dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem v souladu s čl. 5 
odst. 5. VPPZP

 ●	 nezaplacením pojistného ve lhůtě uvedené v § 20 ZPS
 ●	 odstoupením pojistitele od smlouvy v souladu s § 23 ZPS 
 ●	 odmítnutím plnění v souladu s § 24 odst. 1 a 2 ZPS 
 ●	 smrtí pojištěného

Výpověď pojištění musí být pojistníkem podána vždy písemnou formou. 

5) Způsoby a doba placení pojistného
 V pojistné smlouvě lze sjednat pouze jednorázové pojistné hrazené na-

jednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. 
 Pojistné je splatné v den počátku pojištění a lze ho uhradit pouze bezho-

tovostně. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé.

6) Způsoby výpočtu a rozdělení bonusů
 Obsahem pojistné smlouvy nejsou žádné bonusy.

7) Způsob určení výše odkupného, pojistné plnění
 Odkupné je částka, která bude pojistníkovi vyplacena v případě, že je 

životní pojištění ukončeno výpovědí před jeho smluveným koncem. Po-
jistníkovi vzniká právo na výplatu odkupného ihned po uzavření pojist-
né smlouvy a zaplacení celého pojistného. Odkupné obsahuje aktuální 
kapitálovou hodnotu pojistného, připsané výnosy z kapitálové hodnoty 
pojistného a kapitálovou hodnotu tvořenou mimořádným pojistným. 

 Výše pojistného plnění je definována v čl. 6. DPP. V případě dožití je jím 
minimálně garantovaná pojistná částka na dožití, v případě smrti pojiště-
ného v průběhu pojištění je jím minimálně výše zaplaceného pojistného. 
Obě částky jsou uvedeny na pojistné smlouvě a v pojistce.

 Vyplácená částka bude snížena o poplatek dle Sazebníku poplatků a pří-
padnou srážkovou daň.

8) Informace o výši pojistného
 Pojistné je stanoveno dle platného sazebníku a je uvedeno v pojistné 

smlouvě. Výše pojistného závisí na zvolené výši pojistné částky na dožití, 
věku a pohlaví pojištěného a sjednané pojistné době. 

 Pojistné obsahuje spořící část, použitou pro tvorbu rezervy na dožití, část 
za riziko smrti pojištěného v průběhu pojištění a započítané náklady po-
jistitele, vzniklé s uzavřením a správou pojištění.  

9) Specifika pojištění vázaného na investiční podíly
 Životní pojištění Budoucnost není vázáno na investiční podíly.

10) Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy 
 Pojistitel nebo pojistník může od pojistné smlouvy odstoupit ve smyslu 

§ 23 ZPS a v souladu s uvedeným v článku 8 VPPZP. Podmínkou pro 
odstoupení pojistitele je skutečnost, že při pravdivém a úplném zodpo-
vězení dotazů pojistníkem nebo pojištěným by pojistnou smlouvu neu-
zavřel nebo by ji uzavřel za jiných podmínek. Podmínkou pro odstoupení 
pojistníka je skutečnost, že mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce 
nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy, týkající se 
sjednávaného soukromého pojištění. Toto právo může být uplatněno do 
dvou měsíců ode dne, kdy pojistitel nebo pojistník takovou skutečnost 
zjistil. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

 Pojistitel je povinen vrátit pojistníkovi ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupe-
ní zaplacené pojistné po odečtení již vyplaceného pojistného plnění.

 V případě odstoupení pojistitele vzniká tomuto právo na odečtení nákla-
dů vzniklých s uzavřením a správou pojištění a poplatku dle Sazebníku 
poplatků.

11) Obecná informace o daňových a právních předpisech
 Zdanění pojistného plnění a daňové zvýhodnění životního pojištění upra-

vuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů. Zdanění pojistného plnění řeší zejména § 4 a § 36 zákona, daňové 
zvýhodnění soukromého životního pojištění zejména § 15 zákona.

12) Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo obmyšlených 
osob

 Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo obmyšlených osob lze podat na 
kterémkoliv obchodním místě pojistitele písemně, faxem, telefonicky 
nebo e-mailem, a to na kontaktních adresách a telefonech uvedených 
na obalu Vaší smlouvy a nebo v záhlaví tohoto dokumentu. S případnou 
stížností se lze obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03  
Praha 1.

13) Právo platné pro pojistnou smlouvu
 Pojistná smlouva se bude řídit českým právním řádem.

Informace pro zájemce
o uzavření pojistné smlouvy podle
§ 65 a § 66 zákona č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů

03/2008



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Soukromé životní pojištění, které sjednává Česká podnikatel-
ská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „pojis-
titel“), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., 
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále jen 
„ZPS“), těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
univerzální životní pojištění ZP0105 (dále jen „VPPZP“), Doplň-
kovými pojistnými podmínkami pro jednotlivá pojistná nebez-
pečí (dále jen „DPP“) a pojistnou smlouvou. Ostatní práva 
a povinnosti účastníků pojištění se řídí Občanským zákoníkem. 
Veškeré pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy.

Článek 1 – Výklad pojmů
VPPZP vymezují následující pojmy:
Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojist-
nou smlouvu a je povinna platit pojistné; v případě fyzické oso-
by je pro uzavření pojistné smlouvy nezbytná její zletilost.
Pojištěný – fyzická osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění 
vztahuje.
Oprávněná osoba – osoba, které v důsledku pojistné události 
vznikne právo na pojistné plnění.
Obmyšlená osoba – osoba, které vznikne právo na pojistné 
plnění v případě smrti pojištěného podle pojistné smlouvy 
nebo ZPS.
Pojistná smlouva – je smlouvou o fi nančních službách, ve které 
se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události vyplatit 
pojistné plnění ve sjednaném rozsahu a pojistník se zavazuje 
platit pojistiteli pojistné.
Pojistná smlouva uzavřená formou obchodu na dálku – je 
smlouvou uzavřenou s použitím prostředků komunikace na 
dálku (např. uzavření pojistné smlouvy na internetu).
Pojistka – písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné 
smlouvy.
Pojistná částka – částka dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které 
se stanoví výše pojistného plnění v případě pojistné události.
Pojistná doba – doba, na kterou se pojištění sjednává.
Pojistná událost – nahodilá skutečnost blíže označená v pojist-
né smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskyt-
nout pojistné plnění.
Nahodilou skutečností – skutečnost, která je možná a u které 
není jisté, zda v době trvání pojištění nastane, nebo není zná-
ma doba jejího vzniku.
Pojistné – úplata za poskytování pojistné ochrany. 
Pojistné období – dohodnuté časové období, za které se platí 
pojistné.
Pojistné plnění – náhrada od pojistitele v případě, že dojde 
k pojistné události.
Vinkulace – vázání výplaty pojistného plnění na udělení sou-
hlasu třetí osoby vyplývající z pojistné smlouvy.
Redukce – redukce rozsahu nebo trvání pojištění důsledkem 
neplacení pojistného.

Článek 2 – Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění)
1. Pojistitel v rámci životního pojištění sjednává pojištění:
- pro případ smrti
- pro případ dožití
- pro případ smrti nebo dožití
2. Pojistitel může sjednávat i jiné druhy životního pojištění. 
Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy 
nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně ta ustanovení VPPZP, 
která jsou mu svou povahou a účelem nejbližší.
3. Životní pojištění se sjednává jako pojištění obnosové, jehož 
účelem je v důsledku pojistné události získání dohodnuté 
fi nanční částky.
4. V jedné pojistné smlouvě lze sjednat se životním pojištěním 
i další druhy pojištění resp. připojištění. Pro tato pojištění platí 
pojistné podmínky platné pro daný druh pojištění.
5. Pojistitel nesjednává pojištění pro případ smrti dítěte, která 
by nastala do tří let jeho věku. Pojistná částka pro případ smrti 
je u těchto pojištěných účinná ode dne následujícího po třetích 
narozeninách dítěte.

Článek 3 – Vznik a doba trvání pojištění
1. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu.
2. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako písemné potvrzení 
o uzavření pojistné smlouvy.

3. Pojištění začíná v 00:00 hod. dne sjednaného v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění.
4. Pojištění končí v 00:00 hod. dne, který je v pojistné smlouvě 
určen jako konec pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.
5. Podstatnou součástí pojistné smlouvy je prohlášení pojiš-
těného o jeho zdravotním stavu nebo zdravotní dotazník jím 
vyplněný a podepsaný a další údaje, na které byl pojistitelem 
dotázán. Pojištěný, popř. pojistník, jsou povinni odpovědět 
pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele, týka-
jící se sjednávaného pojištění. To platí také při změně pojiš-
tění a při obnovení placení redukovaného pojištění. Vědomě 
nepravdivé nebo vědomě neúplné odpovědi pojištěného nebo 
pojistníka mohou mít za následek odstoupení od smlouvy 
nebo odmítnutí plnění, anebo přiměřené snížení plnění ze stra-
ny pojistitele v závislosti na charakteru poskytnutých neprav-
divých nebo neúplných informací.
6. Pojistitel je oprávněn přezkoumat informace, které o svém 
zdravotním stavu pojištěný uvedl, u zdravotnických zařízení, ve 
kterých se léčil. Přezkoumání zdravotního stavu provádí pojis-
titelem pověřené zdravotnické zařízení na základě zdravotní 
dokumentace resp. zdravotních zpráv od ošetřujícího lékaře 
pojištěného. To platí také při změně pojištění a při obnovení 
placení redukovaného pojištění. Pojistitel je též oprávněn 
nechat přešetřit zdravotní stav pojištěného lékařem, kterého 
sám určí.
7. Souhlas se zjišťováním a přezkoumáváním zdravotního sta-
vu dává pojištěný nebo pojistník podpisem pojistné smlouvy.
8. Informace, které pojistitel získal o zdravotním stavu pojiště-
ného, jsou důvěrné a mohou být využívány pouze pro potřeby 
pojistitele.
9. Pojištění se sjednává na dobu určitou, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak. Pojistitel má právo stanovit výši mini-
mální a maximální částky pro jednotlivé sazby životního pojiš-
tění a připojištění a stanovit nejnižší a nejvyšší vstupní věk.

Článek 4 - Pojistné a pojistné období
1. Pojistné se stanoví v pojistné smlouvě buď jako běžné pojist-
né nebo jednorázové pojistné. Jednorázové pojistné je pojist-
né zaplacené najednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění 
sjednáno. Běžné pojistné se hradí za dohodnutá pojistná obdo-
bí, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Výše pojistného se určuje podle sazeb pro jednotlivé dru-
hy pojištění a připojištění a je uvedena v pojistné smlouvě. 
Pokud je výše pojistného závislá též na věku pojištěného, 
považuje se za jeho vstupní věk rozdíl mezi kalendářním 
rokem počátku pojištění a kalendářním rokem, v němž 
se pojištěný narodil. Pojistitel je oprávněn se souhlasem 
pojistníka zvýšit pojistné v závislosti na zdravotním stavu 
pojištěného nebo činnosti, kterou pojištěný vykonává. Prá-
vo upravit výši pojistného má pojistitel pouze při posouzení 
zdravotního stavu pojištěného při vstupu do pojištění nebo 
při změně rozsahu pojištění.
3. Jednorázové a první běžné pojistné je splatné v den počát-
ku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Běžné 
pojistné za další pojistná období (následné pojistné) je splatné 
první den tohoto pojistného období, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.
4. Pojistné se platí v měně ČR a je splatné na území ČR, není-li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, 
čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených v pojistné 
smlouvě.
6. Pojistitel má právo na pojistné za dobu od počátku do záni-
ku pojištění, anebo do dne redukce pojištění dle článku 6 a 7 
VPPZP; jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. Pojisti-
tel má také právo na pojistné za dobu do dne převodu pojištění 
na pojištění bez placení pojistného, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.
7. Nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím 
odpadl, náleží pojistiteli běžné pojistné do konce pojistného 
období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné 
náleží pojistiteli vždy celé.
8. Nedojde-li k úhradě pojistného jeho přímým inkasem 
a pojistné se hradí prostřednictvím pošty nebo peněžního 
ústavu, pojistné je zaplaceno okamžikem, kdy byla peněžní 
částka připsána na účet pojistitele.
9. Chybně zaslané pojistné se považuje za nedoručené a pojist-
ník nemá právo na případné podíly na výnosech. Za chyb-
ně zaslané pojistné se považuje pojistné zaslané v rozporu 
s pojistnou smlouvou.
10. Případné přeplatky pojistného vrátí pojistitel pojistníkovi 
pouze na základě jeho písemné žádosti.
11. Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období a napo-
sledy zaplacené pojistné nepostačuje na uhrazení dluhu, je 
vyrovnáno dlužné pojistné za nejdříve splatné období bez 
ohledu na to, za jaké pojistné období mělo být pojistné sku-
tečně zaplaceno.
12. O případné nedoplatky pojistného je pojistitel oprávněn 
ponížit pojistné plnění.
13. Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve sjednané výši, 
je pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spo-
jené s vymáháním tohoto pojistného.
14. Mimo sjednané pojistné je pojistitel oprávněn účtovat 
pojistníkovi výdaje a poplatky za úkony dle platného sazebníku 
poplatků, který je k nahlédnutí na obchodních místech pojis-
titele.
15. Případné přebytky rezervy pojistného použije pojistitel ke 
zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení 
pojistných částek nebo snížení sazeb pojistného.

Článek 5 - Zánik pojištění
1. Pojistitel nebo pojistník může vypovědět pojištění do dvou 
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta 
je osmidenní a počíná běžet dnem doručení výpovědi, jejím 
uplynutím pojištění zaniká. Podá-li pojistník výpověď a bylo-li 
již zaplaceno pojistné nebo jeho část a z pojistné smlouvy není 
vypláceno pojistné plnění, vrátí pojistitel uhrazené pojistné 
snížené o část pojistného náležící pojistiteli vzhledem k době 
trvání pojištění a pojištěným rizikům a o náklady vzniklé s uza-
vřením a správou pojištění a o poplatek dle sazebníku poplat-
ků, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Pojištění, u kterého bylo sjednáno běžné pojistné, může 
pojistník vypovědět ke konci pojistného období, výpověď musí 
být doručena alespoň šest týdnů před koncem pojistného 
období. Pojištění zaniká uplynutím šestitýdenní výpovědní 
lhůty k nejbližšímu pojistnému období.
3. Pojistník může vypovědět pojištění, u kterého bylo sjed-
náno jednorázové pojistné, vždy k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak. Pokud pojistník v písemné žádosti o výpověď pojištění 
s jednorázovým pojistným neuvede den zániku pojištění, který 
následuje po doručení výpovědi, zaniká pojištění uplynutím 
posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď 
doručena pojistiteli.
4. Pojistník může vypovědět pojištění do třech měsíců ode dne 
doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení 
výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc, jejímž uply-
nutím pojištění zaniká.
5. Pojištění zaniká též písemnou dohodou účastníků. Pojištění 
zanikne dnem uvedeným v dohodě.
6. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby nebo dnem, kdy 
došlo k úmrtí pojištěné osoby nebo v dalších případech vede-
ných v pojistné smlouvě.
7. Výpověď pojistné smlouvy ze strany pojistníka se bere za 
doručenou, je-li doručena pojistiteli na adresu sídla společnos-
ti, které je zapsáno v obchodním rejstříku.

Článek 6 - Důsledky neplacení pojistného
1. Pojištění zaniká z důvodu nezaplacení pojistného uplynutím 
31 dnů od doručení upomínky k zaplacení pojistného nebo jeho 
části pojistníkovi, nebylo-li v této lhůtě pojistné zaplaceno.
2. Bylo-li běžně placené pojistné zaplaceno alespoň za dva 
roky, a pojistné na další pojistné období nebylo zaplaceno do 
31 dnů od doručení upomínky k zaplacení pojistného nebo jeho 
části pojistníkovi, pojištění nezaniká, ale přemění se v pojištění 
se sníženými pojistnými částkami (redukce pojistných částek 
nebo důchodu) bez dalšího placení pojistného, pokud reduko-
vané pojistné částky činí alespoň 5 000 Kč nebo redukovaný 
roční důchod činí alespoň 5 000 Kč nebo na pojištění se zkráce-
nou pojistnou dobou (redukce pojistné doby) bez dalšího pla-
cení pojistného, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 7 - Redukce
1. Redukované pojistné částky nebo redukovaný roční důchod 
nebo redukovanou pojistnou dobu stanoví pojistitel dle pojist-
ně technických zásad. Pojistitel má nárok na poplatek ve výši 
stanovené v sazebníku poplatků.
2. K redukci pojištění dochází v 00:00 hod. prvého dne v měsí-
ci následujícím po uplynutí lhůty, jejímž uplynutím by pojiště-
ní zaniklo pro neplacení pojistného, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část pojistného.
3. Redukcí pojištění zanikají veškerá připojištění sjednaná 
v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
4. K redukci pojištění nedochází u pojištění pro případ smrti.
5. Pojistník může písemně požádat o obnovení placení pojist-
ného, pojistné bude stanoveno podle pojistně technických 
zásad. Pojistitel není povinen žádosti vyhovět.

Článek 8 - Odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí
plnění

1. Poruší-li pojistník nebo pojištěný úmyslně či z nedbalosti 
povinnosti uvedené v článku 13 odst. 2. VPPZP, má pojistitel 
právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém 
a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. 
Stejné právo má pojistitel i v případě, odmítne-li pojištěný dát 
souhlas k vyžádání informací od zdravotnických zařízení nebo 
odmítne-li se nechat vyšetřit lékařem, kterého pojistitel určí. 
Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, 
kdy takovou skutečnost zjistil, jinak jeho právo zanikne.
2. Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit v případě, 
jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdi-
vě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se 
sjednávaného pojištění. Toto právo může pojistník uplatnit do 
dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak jeho 
právo zanikne.
3. U pojistné smlouvy uzavřené na dálku má pojistník právo od 
pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy 
obdržel potvrzení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, 
kdy mu na jeho písemnou žádost po uzavření pojistné smlouvy 
byly sděleny pojistné podmínky.
4. Odstoupením od smlouvy se pojistná smlouva ruší od 
počátku, v tomto případě pojistitel ve lhůtě do 30 dnů vrátí 
pojistníkovi zaplacené pojistné ponížené o případné vyplacené 
pojistné plnění. V případě odstoupení od smlouvy ze strany 
pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady 
vzniklé s uzavřením a správou pojištění a poplatek dle sazební-
ku poplatků. Ten, komu bylo vyplaceno pojistné plnění, je povi-
nen ve stejné lhůtě vrátit pojistiteli částku vyplaceného plnění, 
která přesahuje výši zaplaceného pojistného.
5. Dozví-li se pojistitel až po pojistné události, že její příčinou 
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je skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné udá-
losti a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho 
změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo 
neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při 
znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy 
tuto smlouvu neuzavřel nebo jí uzavřel za jiných podmínek, 
je oprávněn plnění ze smlouvy odmítnout; odmítnutím plnění 
pojištění zaniká.
6. Pojistitel je oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout, 
jestliže od osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění obdržel 
při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené údaje týkající se vzniku a rozsahu pojist-
né události nebo mu byly podstatné údaje zamlčeny.

Článek 9 - Změny v pojistné smlouvě
1. Pojistník je povinen bez prodlení písemně sdělit pojistiteli 
všechny změny skutečností uvedených v pojistné smlouvě, kte-
ré nastanou během trvání pojištění. 
2. Na základě písemné žádosti pojistníka může být po dohodě 
smluvních stran provedena změna rozsahu sjednaného pojiště-
ní. Možné změny jsou vždy uvedeny v pojistné smlouvě.
3. Podmínkou provedení změny rozsahu sjednaného pojištění 
je doplacení běžného pojistného do data změny. U jednorázo-
vě placených pojištění není možné změnu rozsahu sjednaného 
pojištění provést, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
4. Dohodne-li se pojistník s pojistitelem na změně rozsahu již 
sjednaného pojištění, pojistitel poskytne plnění ze změněné-
ho pojištění až z pojistných událostí, které nastanou po datu 
účinnosti dohody o změně pojištění, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.
5. Změny pojištění se provádí na základě písemné žádosti 
pojistníka. Lhůty pro provedení změny jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě.

Článek 10 - Půjčka
1. Má-li pojistník nárok na odkupné, může pojistitele písemně 
požádat o poskytnutí půjčky z části kapitálové hodnoty pojiště-
ní. Na poskytnutí půjčky není právní nárok.
2. Podmínky poskytnutí půjčky budou dohodnuty ve smlouvě 
o půjčce.
3. Z poskytnuté půjčky pojistitel účtuje úroky ve výši sjedna-
né ve smlouvě o půjčce. Není-li ujednáno jinak, jsou úroky 
a splácená jistina součástí pojistného a jsou splatné spolu 
s pojistným.
4. Při výplatě odkupného nebo pojistného plnění je pojistitel 
oprávněn snížit vyplácenou částku o nesplacenou část půjčky 
včetně úroků.

Článek 11 - Odkupné
1. Došlo-li k zániku pojištění dle článku 5 VPPZP, vzniká pojistní-
kovi právo písemně požádat o výplatu odkupného, pokud byla 
pojistná smlouva s běžně placeným pojistným v platnosti mini-
málně dva roky, bylo zaplaceno pojistné alespoň za dva roky 
a pokud byla vytvořena kladná rezerva pojistného nebo jedná-li 
se o pojištění s jednorázovým pojistným, které bylo uhrazeno 
nebo pojištění s redukovanou pojistnou částkou nebo reduko-
vaným důchodem nebo s redukovanou pojistnou dobou.
2. Pojistitel vyplatí odkupné, jsou-li splněny podmínky vzniku 
práva na výplatu odkupného.
3. Pro provedení výplaty odkupného musí být zaplaceno pojist-
né do dne zániku pojištění. O případné nedoplatky pojistného, 
včetně dlužného pojistného a včetně neuhrazených poplatků 
z jiných pojistných smluv, je pojistitel oprávněn ponížit výši 
odkupného.
4. Výše odkupného neodpovídá výši celkově zaplaceného 
pojistného, ale stanoví se podle pojistně technických zásad. 
Výše odkupného se snižuje o poplatek za provedení výplaty 
odkupného podle sazebníku poplatků, není-li v pojistné smlou-
vě ujednáno jinak.
5. U pojištění pro případ smrti nebo u pojištění s výplatou 
důchodu, jestliže se důchod již vyplácí, nevzniká nárok na 
výplatu odkupného, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 12 - Účastníci pojištění
1. Účastníkem pojištění je vedle pojistitele pojistník, pojištěný 
a oprávněná osoba. Obmyšlená osoba se stává účastníkem 
pojištění teprve v případě smrti pojištěného, kdy nabývá práv  
a povinností z pojištění.
2. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, 
který není současně pojištěným, vstupuje do pojištění tímto 
dnem na jeho místo pojištěný, je-li zletilý a způsobilý k práv-
ním úkonům. Není-li pojištěný zletilý nebo způsobilý k právním 
úkonům, stává se pojistníkem zákonný zástupce pojištěného.

Článek 13 - Povinnosti pojistníka a pojištěného
1. Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojist-
né smlouvy.
2. Při uzavírání pojistné smlouvy je pojistník i pojištěný povi-
nen pojistiteli odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné 
dotazy týkající se sjednávaného pojištění, zejména na dotazy, 
které se týkají zdravotního stavu pojištěného. Toto platí i v pří-
padě, jedná-li se o změnu pojištění.
3. Pojistník i pojištěný jsou povinni sdělit bez prodlení pojisti-
teli všechny změny skutečností uvedených v pojistné smlouvě, 
které nastanou během trvání pojištění.
4. Smrt pojištěného je povinen pojistník nebo obmyšlená oso-
ba pojistiteli oznámit bez zbytečného odkladu.
5. Pojistník je povinen pojistiteli oznámit bez zbytečného 
odkladu změnu adresy trvalého pobytu resp. korespondenční 
adresy v ČR.

Článek 14 - Pojistná událost
1. Pojistnou událostí se v životním pojištění rozumí smrt 
pojištěného, nastane-li během trvání pojištění, nebo dožití 
se dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, 
resp. počátek výplaty důchodu, nebo jiná skutečnost uvedená 
v pojistné smlouvě.

2. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, je pojistník zproštěn povin-
nosti platit běžné pojistné v souladu s pojistnou smlouvou.

Článek 15 - Pojistné plnění
1. Podmínkou pro vznik nároku na pojistné plnění je platnost 
pojistné smlouvy. Pojistitel není povinen plnit v případě, kdy 
k pojistné události dojde před datem, které bylo sjednáno jako 
počátek pojištění nebo po datu, které je stanoveno jako konec 
pojištění.
Nastane-li pojistná událost v době, kdy je pojistník v prodlení 
s placením pojistného za první pojistné období resp. jednorá-
zového pojistného, není pojistitel povinen poskytnout za tuto 
pojistnou událost pojistné plnění.
2. Nastane-li pojistná událost, pojistitel stanoví pojistné plnění 
z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě. Pojistné plně-
ní vyplatí formou jednorázového plnění nebo zahájí výplatu 
důchodu v souladu s pojistnou smlouvou.
3. Právo na pojistné plnění vyplývající z pojistné smlouvy má 
oprávněná osoba určená v pojistné smlouvě. Je-li dohodnuto, 
že pojistnou událostí je smrt pojištěného, pojistník má právo 
se souhlasem pojištěného určit osobu, které má vzniknout prá-
vo na plnění v případě smrti pojištěného, a to jménem nebo 
vztahem k pojištěnému (obmyšlená osoba).
Není-li v době pojistné události určena obmyšlená osoba nebo 
nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby 
určené v § 51 ZPS.
4. Obmyšlená osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout prá-
vo na plnění, tohoto práva nenabude, způsobila-li pojištěnému 
smrt úmyslným trestným činem, pro který byla nebo mohla 
být soudem pravomocně odsouzena. Po dobu, kdy je tato oso-
ba vyšetřována pro tento úmyslný trestný čin, není pojistitel 
povinen plnit až do vydání rozsudku, kterým je obmyšlená 
osoba osvobozena. V případě odsouzení pro tento trestný čin 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění zaniká. 
5. Pojistitel plní za pojistné události, které nastanou během 
trvání pojištění a pojistné plnění je splatné v ČR a v měně ČR, 
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
6. Pojistné plnění lze vinkulovat ve prospěch třetí osoby, není-li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Vinkulované pojistné plně-
ní bude vyplaceno třetí osobě, v jejíž prospěch bylo pojistné 
plnění vinkulováno, nedá-li tato osoba souhlas k vyplace-
ní osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění dle pojistné 
smlouvy. Vinkulaci pojistného plnění provede pojistitel na 
základě žádosti pojistníka a její zrušení lze provést pouze se 
souhlasem osoby, v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinku-
lováno. Není-li pojištěný shodný s pojistníkem, lze vinkulaci 
provést pouze s písemným souhlasem pojištěného. Vinkulace 
je účinná potvrzením žádosti o vinkulaci pojistitelem. Zruše-
ní vinkulace nastává dnem, kdy pojistitel potvrdí písemnou 
žádost pojistníka o její zrušení. Vinkulovanou pojistnou smlou-
vu nelze vypovědět bez předchozího zrušení vinkulace. Změnu 
rozsahu pojištění vinkulované pojistné smlouvy lze provést 
pouze s písemným souhlasem osoby, v jejíž prospěch bylo 
pojistné plnění vinkulováno.
7. Pojistné plnění pojistitel poskytne na písemnou žádost oso-
by oprávněné k přijetí pojistného plnění, po předložení pojist-
né smlouvy, ověřené kopie úmrtního listu (v případě smrti 
pojištěného) a dokladů, které pojistitel považuje za nezbytné 
pro šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele 
plnit. Pojistitel je oprávněn provádět potřebná šetření.
8. Pojistitel je oprávněn odečíst si případné dlužné pojistné, 
včetně dlužného pojistného a včetně neuhrazených poplatků 
z jiných pojistných smluv téhož pojistníka, od vypláceného 
pojistného plnění.

Článek 16 - Snížení pojistného plnění
1. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polo-
vinu, zemře-li pojištěný v souvislosti s činností, která naplňuje 
znaky skutkové podstaty úmyslného trestného činu. Byla-li 
tato činnost pojištěného pro společnost zvlášť nebezpečná 
a okolnosti takového případu to odůvodňují, může pojistitel 
snížit své plnění o více než polovinu.
2. Pojistitel je oprávněn snížit plnění až o jednu polovinu, 
zemře-li pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způ-
sobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo jímž jinak hrubě 
porušil důležitý zájem společnosti.
3. Pojistitel může snížit plnění až o jednu polovinu, zemře-li 
pojištěný v souvislosti s požitím alkoholu nebo pod vlivem 
omamných či toxických látek nebo požitím léků.
4. Pokud byly v důsledku nesprávně uvedeného data narození, 
pohlaví, zdravotního stavu pojištěného a jiných údajů rozhod-
ných pro stanovení technických parametrů pojištění (pojistné, 
doba trvání pojištění, pojistná částka), tyto stanoveny nespráv-
ně, je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit.
5. Pojistitel je oprávněn snížit plnění až o jednu polovinu, 
zjistí-li, že pojistníkem nebo pojištěným byly podány o vzniku 
pojistné události jiné informace, než které vyplynuly z šetření 
pojistitele. 
6. Zemře-li pojištěný do tří měsíců od sjednání změny pojiš-
tění v souladu s článkem 9 VPPZP, je pojistitel oprávněn plnit 
z původního pojištění před sjednáním změny, pokud došlo 
změnou k navýšení pojistných částek.

Článek 17 – Výluky z pojištění
1. Pojistnou událostí není smrt pojištěného, nastala-li v souvis-
losti s válečnými událostmi nebo terorismem.
2. Pojistnou událostí není též smrt pojištěného, nastala-li 
v souvislosti s účastí pojištěného na vzpouře, povstání, stávce, 
nepokojích a veřejných násilnostech, pokud k této účasti nedo-
jde při plnění pracovní či služební povinnosti na území ČR.
3. Pojistnou událostí rovněž není smrt pojištěného, jejíž příči-
nou bylo radioaktivní nebo obdobné záření, vzniklé v důsledku 
výbuchu nebo závady na jaderném zařízení.
4. Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na smrt pojiš-
těného, která nastala:
a) při řízení sportovních letadel nebo při seskoku padákem. Za 
letadla se též považují balóny, rogala, kluzákové padáky apod.,

b) při provozování extrémních sportů, jako jsou např. extrémní 
horolezectví, hloubkové potápění, speleologie, skok do hloub-
ky na gumovém laně, sjíždění divokých vod, adrenalinové 
sporty apod.,
c) při aktivní účasti na pozemních, leteckých nebo vodních 
motoristických závodech a soutěžích a při přípravných jízdách 
k nim,
d) do tří měsíců od sjednání pojištění v důsledku zdravotních 
potíží, kterými pojištěný trpěl před sjednáním pojištění, a to ani 
tehdy, pokud byly uvedeny při uzavření pojistné smlouvy.
5. Pojistitel není povinen plnit za smrt pojištěného následkem 
sebevraždy. Spáchá-li pojištěný sebevraždu po uplynutí pěti let 
nepřetržitého trvání pojistné smlouvy, pojistitel vyplatí obmyš-
lené osobě pojistné plnění ve výši odkupného, pokud je na ně 
nárok v souladu s článkem 11 VPPZP.

Článek 18 - Rezerva pojistného a podíl na výnosech
1. Rezervou pojistného se rozumí částka, která se tvoří z pojist-
ného poníženého o rizikové pojistné vzhledem k pojištěným 
rizikům a náklady pojistitele za přijetí a správu pojištění jako 
rezerva na úhradu budoucích závazků pojistitele podle pojistně 
technických zásad.
2. Podílem na výnosech se rozumí rozdělení pojistně tech-
nických přebytků fondu rezerv pojistného životního pojištění 
přímo do jednotlivých pojistných smluv podle pojistně tech-
nických zásad pojistitele.
3. Přebytky jsou tvořeny dosažením vyšších výnosů z investo-
vaných prostředků rezerv. Výnosy se stanovují a připisují jed-
nou ročně podle výsledků roční účetní uzávěrky.
4. Podíl na zisku je připisován k rezervě pojistného životního 
pojištění a zvyšuje hodnotu pojištění.
5. K takovému zvýšení rezervy pojistného životních pojiště-
ní nedochází u pojištění pro případ smrti, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

Článek 19 – Doručování písemností
1. Veškeré žádosti a sdělení, které se týkají soukromého pojiš-
tění, se podávají písemně v českém jazyce.
2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány poštou, popř. 
zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou 
osobou na poslední pojistiteli známou adresu.
3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporučenou zásil-
kou pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě (dále jen 
„adresát“) se považuje za doručenou dnem:
a) převzetí zásilky,
b) odepření přijetí zásilky,
c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta 
na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt 
a doručení zásilky není možné.
4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla uložena 
doručovatelem na poště, považuje se písemnost za doručenou 
třetí den po tomto uložení, i když se adresát o uložení nedozvě-
děl nebo zásilku odmítl převzít.
5. Písemnosti pojistníka a pojištěného se považují za doruče-
né, jsou-li doručeny na obchodní místo pojistitele nebo přímo 
na adresu sídla společnosti, které je zapsáno v obchodním 
rejstříku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pojistná smlouva a pojistné podmínky se řídí českým práv-
ním řádem.
2. Pojistitel upozorňuje, že ten, kdo při sjednávání pojistné 
smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné 
údaje zamlčí, vystavuje se možnosti postihu podle trestního 
zákona.
3. VPPZP tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2005.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Uvedené pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišovna, a.s., Vien-
na Insurance Group, (dále jen „pojistitel“), se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 
(dále jen „ZPS“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro univerzální ži-
votní pojištění ZP0105 (dále jen „VPP“), těmito Doplňkovými pojistnými 
podmínkami (dále jen „DPP“) a pojistnou smlouvou. Ostatní práva a po-
vinnosti účastníků pojištění se řídí Občanským zákoníkem. Veškeré pojistné 
podmínky jsou součástí pojistné smlouvy.

Pojištění Budoucnost je životní kapitálové pojištění pro případ dožití a pro 
případ smrti s pojistným plněním ve výši zaplaceného jednorázového pojist-
ného. Pojištění je obnosové.

1. Výklad pojmů
a) Mimořádným pojistným se rozumí pojistné uhrazené pojistníkem nad rá-
mec jednorázového pojistného, dohodnutého v pojistné smlouvě. 
b) Výročním dnem se rozumí den, který se dnem a měsícem shoduje s da-
tem počátku pojištění.
c) Pojistným rokem se rozumí období mezi po sobě následujícími výročními dny.

2. Změny v pojistné smlouvě
Pojistník může požádat v souladu s pojistnými podmínkami a podle pojistně 
technických zásad pojistitele kdykoliv v průběhu trvání pojištění o provedení 
změny:
a) kontaktních a identifikačních údajů osob,
b) obmyšlených osob,
c) osoby pojistníka.

Změna bude provedena s účinností ke dni prokazatelného doručení žádosti 
pojistiteli.

Změnu v osobě pojistníka provede pojistitel na základě písemné dohody 
mezi současným pojistníkem a novým pojistníkem, který bude přebírat jeho 
závazky. Změna pojistníka se řídí režimem převzetí dluhu dle § 531 Občanské-
ho zákoníku. Se změnou pojistníka musí pojištěný vyjádřit písemný souhlas.

3. Vznik a doba trvání pojištění
a) Pojištění se uzavírá na dobu určitou. Minimální pojistná doba je 3 roky, 
maximální 8 let, s možností volby na celé roky. Minimální vstupní věk pojiš-
ťované osoby je 18 let, maximální 72 let včetně.
b) Počátek pojištění je v 00:00 hodin dne, který bezprostředně následuje po 
datu sjednání pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě lze dohodnout počátek 
pojištění i na dny následující, nejpozději však do třech měsíců po datu sjed-
nání pojistné smlouvy.
c) Pojištění končí smrtí pojištěného nebo dožitím se 00:00 hodin dne, který je 
v pojistné smlouvě uveden jako konec pojištění. Konec pojištění lze sjednat 
maximálně na dožití se výročního dne počátku pojištění v kalendářním roce, 
ve kterém se pojištěný dožije věku 75 let.

4. Pojistné částky
Minimální pojistná částka pro případ dožití je 10 000 Kč, maximální výše 
není omezena. Pojistnou částku volí pojistník na celé tisíce. Pojistná částka 
pro případ smrti je vždy shodná s výší jednorázového pojistného.

5. Pojistné
a) V pojistné smlouvě lze sjednat pouze jednorázové pojistné.
b) Pojistné je stanoveno v sazebníku. Výše pojistného závisí na výši sjedna-
né pojistné částky, délce pojistné doby, vstupním věku a pohlaví pojišťované 
osoby.
c) Pojistné lze uhradit pouze bezhotovostně a je splatné v den počátku po-
jištění.

6. Pojistné plnění
a) Dožije-li se pojištěný 00:00 hodin dne, který je stanoven jako konec pojiš-
tění, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění ve výši pojistné částky na 

dožití, připsané výnosy z kapitálové hodnoty pojistného a kapitálovou hod-
notu tvořenou mimořádným pojistným.
b) V případě smrti pojištěného vyplatí pojistitel plnění obmyšlené osobě ve 
výši zaplaceného jednorázového pojistného, výnosů z kapitálové hodnoty 
pojistného a kapitálovou hodnotu mimořádného pojistného. Pojistník může 
určit i více těchto osob, včetně jejich podílu na pojistném plnění. Pokud však 
součet uvedených podílů přesáhne 100%, postupuje pojistitel při výplatě 
pojistného plnění jako kdyby podíly určeny nebyly. Pokud je některá z ob-
myšlených osob uvedena jménem, příjmením, datem narození a současně 
i vztahem k pojištěnému, je pro pojistitele při výplatě pojistného plnění roz-
hodující jméno, příjmení a datum narození.
c) V případě smrti pojištěného po vzniku nároku na pojistné plnění, ještě 
před jeho vyplacením, se plnění stává součástí dědického řízení.

7. Kapitálová hodnota pojistného
a) Kapitálová hodnota pojistného je hodnota pojištění stanovená k určitému 
časovému okamžiku podle pojistně technických zásad pojistitele. Je tvořena 
z části pojistného jako rezerva na úhradu budoucích závazků pojistitele při 
dožití se konce pojištění. Výše kapitálové hodnoty pojistného ke dni, který 
je stanoven jako konec pojištění, odpovídá výši pojistné částky pro případ 
dožití.
b) Výnosy se rozumí rozdělení pojistně technických přebytků rezerv pojist-
ného ve výši vyhlášené pojistitelem do jednotlivých pojistných smluv podle 
pojistně technických zásad pojistitele, a to každoročně podle výsledků roční 
účetní uzávěrky.
c) Dojde-li k zániku pojistné smlouvy dle čl. 5 odst. 3. VPP, vzniká pojistníkovi 
právo na výplatu odkupného. Pojistitel vyplatí aktuální kapitálovou hodnotu 
pojistného, výnosy z kapitálové hodnoty pojistného a kapitálovou hodnotu 
tvořenou mimořádným pojistným. Vyplácená částka bude snížena o popla-
tek dle Sazebníku poplatků.

8. Mimořádné pojistné
a) Pojistník může v době trvání pojištění vložit mimořádné pojistné. Mini-
mální výše platby mimořádného pojistného (MP) činí 1 000 Kč. MP lze hradit 
pouze bankovním převodem na speciální účet pojistitele, který je uveden na 
pojistné smlouvě. Pojistitel je oprávněn započítat pojistníkovi poplatek za 
zaplacené mimořádné pojistné dle Sazebníku poplatků.
b) Kapitálová hodnota tvořená mimořádným pojistným (KHMP) se zvyšuje 
o zaplacené mimořádné pojistné a také o úrok, vyhlášený v sazebníku po-
platků. Úrok je připisován vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž 
se úročí pouze MP, které bylo na účtu pojistitele celý předchozí kalendářní 
měsíc. Připisovaný úrok je součástí podílu na výnosech z MP. 
Podílem na výnosech se rozumí rozdělení pojistně technických přebytků re-
zerv pojistného ve výši vyhlášené pojistitelem do jednotlivých pojistných 
smluv a to každoročně podle výsledků roční účetní uzávěrky. Připsaný podíl 
na výnosech zvyšuje KHMP.
c) Kapitálová hodnota mimořádného pojistného se snižuje o výplaty z KHMP 
a o případné poplatky dle Sazebníku poplatků.
d) Pojistník může v době trvání pojištění požádat o výplatu z KHMP, avšak 
v prvním roce trvání pojištění lze požádat pouze o výplatu z části tvořené 
zaplaceným mimořádným pojistným. Výplata bude provedena nejvýše dva-
krát v daném pojistném roce. Minimální výše výplaty z KHMP činí 3 000 Kč. 
Při výplatě nad 10 000 Kč musí být žádost o výplatu vždy opatřena úředně 
ověřeným podpisem pojistníka nebo musí být totožnost pojistníka ověře-
na na obchodním místě pojistitele. Pojistitel může vyžadovat, aby žádost 
o výplatu byla opatřena úředně ověřeným podpisem pojistníka i u nižších 
částek.
e) Výplata z KHMP bude provedena do jednoho měsíce od doručení žádosti 
pojistiteli. Za výplatu z KHMP si pojistitel účtuje poplatek dle platného Sazeb-
níku poplatků. O tento poplatek bude vyplacená částka ponížena.
f) Při zániku pojištění do jednoho roku od počátku pojištění bude vyplacena 
pouze část kapitálové hodnoty tvořená vloženým mimořádným pojistným, 
tj. KHMP snížená o veškeré připsané výnosy. Toto neplatí, byla-li příčinou 
ukončení pojistné smlouvy pojistná událost, kterou důvod dalšího pojištění 
odpadl a dochází k výplatě pojistného plnění.

9. Jednorázové pojistné od zaměstnavatele
a) Pojistné může za pojistníka uhradit nebo mu jednorázově přispět zaměst-
navatel. Tato okolnost a výše příspěvku je uvedena na pojistné smlouvě.
b) Pojistné se považuje za zaplacené, je-li uhrazena celá část pojistného hra-
zená pojistníkem i celá část pojistného hrazená zaměstnavatelem.
c) Za platbu pojistného je i v případě příspěvku zaměstnavatele odpovědný 
pouze pojistník.

10. Poplatky
a) Pojistitel je oprávněn účtovat pojistníkovi poplatky za provedené úkony 
podle Sazebníku poplatků, platného k datu provedení úkonu.
b) Poplatek za provedení změny v pojistné smlouvě je splatný v hotovosti na 
obchodním místě pojistitele.
c) Pokud nebyl poplatek uhrazen do data provedení úkonu, uhradí jej pojisti-
tel z kapitálové hodnoty pojistného, nejpozději při výplatě odkupného nebo 
pojistného plnění.

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ BUDOUCNOST 0308
(Účinné od 1. 3. 2008)
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545 175 517 Brno-venkov, Pekařská 58, telefon: 542 215 140 Břeclav, U Stadionu 2144, telefon: 
519 322 853 Česká Lípa, Čs. armády 1621, telefon: 487 853 984 Český Krumlov, Horní Brána 511, 
telefon: 380 711 260 Děčín, Palackého 823/4, telefon: 412 532 611 Domažlice, Vodní 31, telefon: 
379 768 435 Frýdek-Místek, Stará cesta 2325, telefon: 558 436 796 Havlíčkův Brod, Bělohradská 
1128, telefon: 569 42 0 408 Hodonín, Národní třída 55c/3966, telefon: 518 342 444 Hradec Králové, 
Šimkova 1223/2, tel. 495 510 100 Cheb, Obrněné brigády 31, telefon: 354 544 944 Chomutov, Re-
voluční 30, telefon: 474 621 903 Chrudim, Palackého 55, telefon: 469 622 831 Jablonec nad Nisou, 
Komenského 780, telefon: 483 319 881 Jeseník, Poštovní 884/1, telefon: 584 413 100 Jičín, Zahrad-
ní 28, telefon: 493 599 093 Jihlava, Žižkova 13, telefon: 567 300 255 Jindřichův Hradec, Sládkova 
309/II., telefon: 384 361 080 Karlovy Vary, Majakovského 29, telefon: 353 563 902 Karviná, Svato-
václavská 97, telefon: 596 320 224 Kladno, Tyršova 1396, telefon: 312 240 214 Klatovy, Denisova 
212/I, telefon: 376 321 122 Kolín, Legerova 182, telefon: 321 716 931 Kroměříž, Komenského 370, 
telefon: 573 330 518 Liberec, Rumunská 655/9, Palác Syner, telefon: 486 123 495 Litoměřice, 
Dlouhá 35, telefon: 416 733 343 Litvínov, DS Chemopetrol, telefon: 476 162 800 Mariánské Láz-
ně, Křižíkova 707, telefon: 354 626 227 Mladá Boleslav, U Kasáren 1377, telefon: 326 722 864 
Most, Budovatelů 112/2, telefon: 476 744 980 Náchod, Krámská 29, telefon: 491 433 168 Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 13, telefon: 566 615 533 Nový Jičín, Tyršova 15, telefon: 
556 706 765 Nymburk, Palackého třída 449, telefon: 325 516 370 Opava, Hradecká 1, telefon: 
553 624 989 Ostrava-Poruba, Opavská 823, telefon: 596 911 421 Pelhřimov, Arch. Janáka 2256, 
telefon: 565 322 449 Písek, Fráni Šrámka 167, telefon: 382 217 082 Plzeň - město, Slovanská alej 
28, telefon: 377 970 790 Praha 5, J. Plachty 25, telefon: 257 319 003 Praha 7, Milady Horákové 
62, telefon: 233 380 605 Prachatice, Pivovarská 284, telefon: 388 311 139 Prostějov, nám.T. G. 
Masaryka 30, telefon: 582 337 735 Přerov, Čechova 13, telefon: 581 220 273 Příbram I., nám. 
TGM č. 2, telefon: 318 627 195 Rakovník, Poštovní 18, telefon: 313 502 589 Sokolov, J. K. Tyla 275, 
telefon: 352 605 751 Strakonice, Komenského 105, telefon: 383 322 935 Svitavy, nám. Míru 48, 
telefon: 461 530 317 Šumperk, Gen. Svobody 22/48, telefon: 583 224 827 Tábor, Fügnerova 822, 
telefon: 381 252 452 Tachov, Náměstí Republiky 60, telefon: 374 720 543 Teplice, Tržní nám. 241, 
telefon: 417 531 007 Trutnov, Palackého 388, telefon: 499 813 359 Třebíč, Karlovo nám. 48/37, 
telefon: 568 843 448 Třinec, 1. máje 398, telefon: 558 335 700 Turnov, Palackého 388, telefon: 
481 322 854 Uherské Hradiště, Na Splávku 1182, telefon: 572 540 602 Ústí nad Orlicí, 17. listo-
padu 77, telefon: 465 526 290 Vsetín, Na Příkopě 814/15, telefon: 571 424 733 Zlín, Kvítková 476, 
telefon: 577 220 954 Znojmo, nám. Svobody 16, telefon: 515 261 971 Žďár nad Sázavou, Nádražní 
464/33, telefon: 566 629 899 
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