Osobitné poistné podmienky pre hlavné poistenie ŽIVOT KOMPLET,
životné poistenie s investovaním do fondov
1.

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

2.

Počiatočná lehota
Počiatočná lehota pre poistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Hlavné poistenie“) je 24 mesiacov.

3.

Poistné
V Hlavnom poistení poistník platí bežné poistné. Poistník môže platiť aj mimoriadne poistné.

4.

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

5.

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

6.
6.1
6.2
6.3

Poistné plnenie
Výlučne pre účely tohto článku sa Rozhodujúcim dňom pre poistné plnenie rozumie deň nasledujúci po uplynutí prvej polovice poistnej doby.
Ak poistený zomrie do 3 mesiacov veku poisteného, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe čiastku zodpovedajúcu zaplatenému poistnému.
Ak poistený zomrie po uplynutí 3 mesiacov veku poisteného a najneskôr v Rozhodujúci deň pre poistné plnenie, poisťovňa ako poistné
plnenie vyplatí súčet Aktuálnej hodnoty mimoriadneho poistného a vyššej z nasledovných hodnôt:
a) Garantovaná poistná suma platná ku dňu úmrtia poisteného, alebo
b) 110 % Aktuálnej hodnoty bežného poistného platnej ku dňu úmrtia poistného.
Ak poistený zomrie po Rozhodujúcom dni pre poistné plnenie, poisťovňa ako poistné plnenie vyplatí súčet Aktuálnej hodnoty mimoriadneho poistného a vyššej z nasledovných hodnôt:
a) Garantovaná poistná suma platná ku dňu úmrtia poisteného, alebo
b) Aktuálna hodnota bežného poistného platná ku dňu úmrtia poistného.
Poistenému, 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.
V prípade, ak bola poistná zmluva uzavretá s podmienkami bez skúmania zdravotného stavu poisteného, Poisťovňa vyplatí v prípade
úmrtia poisteného v dôsledku choroby do 12 mesiacov odo dňa technického začiatku poistenia poistné plnenie, vo výške aktuálnej
hodnoty osobného konta.

6.4

6.5
6.6
6.7

7.
7.1
7.2

Čakacia doba
Čakacia doba sa na Hlavné poistenie uplatňuje len v prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená s podmienkami bez skúmania zdravotného stavu poisteného podľa článku 8 VPP.
Poisťovňa uplatňuje pre poistnú udalosť – úmrtie poisteného výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 12 mesiacov, ktorá
začína plynúť od Technického začiatku poistenia.

8.
8.1
8.2

Investičné možnosti
Poistník uzatvára Hlavné poistenie s investičným rizikom.
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.

9.
9.1

Poplatky
Poistník v súvislosti s Hlavným poistením znáša nasledovné poplatky
a) Administratívne poplatky
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(i) Variabilný administratívny poplatok
Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

5 % zo zaplateného bežného poistného

Deň pripísania poistného na osobné
konto.

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

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

1,66 €, ak je poistné obdobie mesačné
1,33 €, ak je poistné obdobie štvrťročné
1,00 €, ak je poistné obdobie polročné
0,66 €, ak je poistné obdobie ročné

Prvý deň každého kalendárneho mesiaca
počas celej poistnej doby.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty akumulačného osobného konta.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

8 % ročne z hodnoty počiatočného
osobného konta.

Posledný deň každého poistného roka
počas celej poistnej doby, najviac 30 rokov.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty počiatočného osobného konta.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

0,145 % mesačne z aktuálnej hodnoty
osobného konta.

Prvý deň každého kalendárneho mesiaca
počas celej poistnej doby.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty akumulačného osobného konta.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

Rizikový faktor určený poisťovňou
vynásobený sumou v riziku. Suma v riziku
predstavuje rozdiel medzi
• poistným plnením v prípade úmrtia
(článok 6.3 a 6.4) a
• aktuálnej hodnoty bežného poistného.

Prvý deň každého kalendárneho mesiaca
počas celej poistnej doby, ak je v danom
mesiaci suma v riziku vyššia ako nula.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty akumulačného osobného konta.

Výška

Splatnosť

Vysvetlenie

0€

Deň vyplatenia výberu.

Poplatok sa odpočítava z hodnoty výberu.

Splatnosť

Vysvetlenie

5 % z mimoriadneho poistného

(ii) Fixný administratívny poplatok

b) Počiatočný poplatok

c) Poplatok za správu aktív

d) Rizikové poplatky

e) Poplatok za výber

f) Odkupný poplatok
Výška

Suma neuhradených počiatočných poplat- Ku dňu zániku poistenia.
kov do konca poistnej doby.

9.2
9.3

V prípade predčasného ukončenia poistnej
zmluvy sa neuhradené počiatočné
poplatky do konca poistnej doby,
maximálne do konca 30. roku trvania
poistnej zmluvy, odpočítajú z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

Zmena výšky poplatkov podľa tohto článku podlieha dohode medzi poistníkom a poisťovňou.
Ak hodnota akumulačného osobného konta nepostačuje na zaplatenie splatných poplatkov, neuhradené splatné poplatky sa odpočítajú
z hodnoty akumulačného osobného konta v rozsahu a v čase, v ktorom je hodnota akumulačného osobného konta postačujúca na ich
úhradu. Ak zanikne Hlavné poistenie a hodnota Osobného konta ku dňu zániku poistenia nepostačuje na zaplatenie neuhradených poplatkov, poistník je povinný tieto poplatky zaplatiť.
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9.4

Poisťovňa má nárok na poplatky účtované na ťarchu Osobného konta ku dňu splatnosti poistného do konca poistného obdobia, v ktorom
Hlavné poistenie zaniklo.

10. Odkup a výber
10.1 Poistník si môže v Hlavnom poistení uplatniť nárok na odkúpenie poistenia (ďalej len “Odkup”) po uplynutí prvých 36 mesiacov poistnej
doby. V prípade uplatnenia si nároku na odkup poistníkom, výška odkupu pri zrušení poistenia po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby sa
vypočíta ako Aktuálna hodnota osobného konta znížená o Odkupný poplatok a splatné neuhradené poplatky, pričom Aktuálna hodnota
osobného konta predstavuje súčin počtu podielových jednotiek a Ceny podielových jednotiek ku dňu zániku poistenia.
10.2 Poistník do 36. mesiaca poistnej doby nemá nárok na vyplatenie Odkupu, avšak poistníkovi prináleží nárok na vyplatenie Aktuálnej
hodnoty mimoriadneho poistného.
10.3 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.
10.4 Poistník si môže v Hlavnom poistení uplatniť nárok na Výber podľa pravidiel obsiahnutých vo VPP.
11. Zánik poistenia
11.1 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 dosiahne vek 75 rokov, alebo
b) okamihom úmrtia poisteného, alebo
c) dňom, v ktorom uplynula poistná doba Hlavného poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
11.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Hlavné poistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Hlavné poistenie zaniklo.
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