Osobitné poistné podmienky poistenia pre hlavné poistenie BUDÚCNOSŤ
KOMPLET, rizikové životné poistenie s voliteľným investovaním do fondov
1.

Všeobecné ustanovenie
Tieto osobitné poistné podmienky pre hlavné poistenie BUDÚCNOSŤ KOMPLET, rizikové životné poistenie s voliteľným investovaním do
fondov (ďalej len „OPP“) nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.

2.

Poistné
V poistení podľa týchto OPP (ďalej len „Hlavné poistenie“) poistník platí bežné poistné. Poistník môže platiť aj mimoriadne poistné.

3.
3.1
3.2

Fungovanie osobného konta a pravidlá umiestňovania poistného
Poisťovňa pripisuje na osobné konto iba mimoriadne poistné.
Bežné poistné je v plnej výške použité na úhradu nákladov za krytie poistného rizika Hlavného poistenia a doplnkových poistení.

4.

Prázdniny v platení poistného
Poistníkovi v Hlavnom poistení nevzniká nárok na prázdniny v platení poistného.

5.

Poistený
Hlavné poistenie je možné dohodnúť výlučne pre jedného poisteného. Hlavné poistenie je možné dohodnúť pre poisteného vo veku 16
rokov až 70 rokov.

6.

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je
a) úmrtie poisteného z Hlavného poistenia v priebehu poistnej doby, alebo
b) dožitie sa poisteného z Hlavného poistenia konca poistnej doby.

7.
7.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade úmrtia poisteného z Hlavného poistenia v priebehu poistnej doby vyplatí oprávneným osobám čiastku určenú ako súčet
a) poistnej sumy pre Hlavné poistenie platnej v deň vzniku poistnej udalosti a
b) Aktuálnej hodnoty osobného konta platnej v deň vzniku poistnej udalosti.
Poistenému z Hlavného poistenia, ktorý sa dožil konca poistnej doby, poisťovňa vyplatí Aktuálnu hodnotu osobného konta platnú ku
dňu, v ktorom uplynula poistná doba.
Na poistné plnenie podľa týchto OPP sa vzťahujú ustanovenia pre obmedzenia poistného plnenia podľa článku 19 VPP, okrem ustanovení bodu 19.2 VPP.

7.2
7.3

8.
8.1

8.2
8.3

9.
9.1
9.2

Čakacia doba
Čakacia doba sa na Hlavné poistenie uplatňuje len v prípade, ak zdravotný stav poisteného z Hlavného poistenia nebol v čase uzatvorenia Hlavného poistenia predmetom skúmania zo strany poisťovne, z dôvodu, že poistná zmluva bola uzatvorená bez skúmania zdravotného stavu poisteného z Hlavného poistenia podľa bodu 8.3 VPP vzťahujúcich sa na poistenie podľa poistnej zmluvy.
Poisťovňa aplikuje pre poistnú udalosť – úmrtie poisteného z Hlavného poistenia výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 12
mesiacov, ktorá začína plynúť od Technického začiatku poistenia.
Počas čakacej doby, poisťovňa bez ohľadu na ustanovenie týchto OPP a VPP vzťahujúcich sa na poistenie podľa poistnej zmluvy, vyplatí
oprávnenej osobe poistné plnenie zodpovedajúce Aktuálnej hodnote osobného konta ku dňu úmrtia poisteného z Hlavného poistenia.
Investičné možnosti
Poistník má možnosť uzavrieť Hlavné poistenie s investičným rizikom. Voľba je platná pre celú poistnú dobu, bez možnosti ju dodatočne
zmeniť.
Miera investičného rizika závisí od zvolenej investičnej stratégie. Poisťovňa neposkytuje žiadne záruky, hodnota investovaných prostriedkov môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou jeho
budúceho výnosu.
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10. Poplatky
10.1 Poistník v súvislosti s Hlavným poistením znáša nasledovné poplatky:
a) Administratívne poplatky
(i) Variabilný administratívny poplatok
Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

3 % z mimoriadneho poistného

Deň pripísania mimoriadneho poistného
na osobné konto.

Poplatok sa odpočítava zo zaplateného
mimoriadneho poistného. Zostávajúca
časť mimoriadneho poistného je
pripísaná na osobné konto podľa pravidiel
umiestňovania poistného.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

0€

Prvý deň každého kalendárneho mesiaca
počas celej poistnej doby.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

0€

Deň splatnosti bežného poistného.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

0 % mesačne z aktuálnej hodnoty
osobného konta.

Prvý deň každého kalendárneho mesiaca
počas celej poistnej doby.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

(ii) Fixný administratívny poplatok

b) Počiatočný poplatok

c) Poplatok za správu aktív

d) Rizikové poplatky
Pre Hlavné poistenie sa rizikové poplatky neaplikujú. Bežné poistné je v plnej výške použité na úhradu nákladov za krytie poistného
rizika Hlavného poistenia a doplnkových poistení.
e) Poplatok za Čiastočný odkup
Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

0€

Deň vyplatenia čiastočného odkupu.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

f) Minimálna hodnota osobného konta a Odkupný poplatok
Výška
0€
10.2 Zmena výšky poplatkov podľa tohto článku podlieha dohode medzi poistníkom a poisťovňou.
11. Odkup a čiastočný odkup
11.1 Poistník si môže v Hlavnom poistení uplatniť nárok na odkúpenie poistenia (ďalej len “Odkup”) len v prípade, že poistník platil mimoriadne poistné.
11.2 V prípade uplatnenia si nároku na Odkup poistníkom, poisťovňa vyplatí poistníkovi čiastku Odkupu zodpovedajúcu Aktuálnej hodnote
mimoriadneho poistného.
11.3 Ustanovenia o Odkupe sa primerane vzťahujú na zánik poistnej zmluvy z iných dôvodov zániku ako poistnou udalosťou (článok 5.3
písmeno a) a b)VPP) a odstúpením od poistnej zmluvy. Poistník si môže v poistení podľa týchto OPP uplatniť nárok na Čiastočný odkup.
11.4 Maximálna výška Čiastočného odkupu je Aktuálna hodnota mimoriadneho poistného.
11.5 Vyplatenie Čiastočného odkupu znižuje hodnotu Osobného konta o čiastku Čiastočného odkupu a o hodnotu poplatku za Čiastočný
odkup.
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12. Zánik poistenia
12.1 Hlavné poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch:
a) dňom výročia Hlavného poistenia v roku, v ktorom poistený Hlavného poistenia dosiahne vek 75 rokov, alebo
b) okamihom úmrtia poisteného z Hlavného poistenia, alebo
c) dňom nasledujúcom po dni, v ktorom uplynula poistná doba Hlavného poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
12.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Hlavné poistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Hlavné poistenie zaniklo.
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