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B) PRODUKTOVÝ LIST
Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015

POJIŠTĚNÍ POHŘBU
Co pojištění nabízí
Pojištění pohřbu se sjednává za účelem zajištění finančních prostředků pro poslední rozloučení.

Pro koho je pojištění určeno
Pojištění lze sjednat vždy pouze pro jednu dospělou pojištěnou osobu.
• pojistník nemusí být zároveň pojištěným
• pojistníkem může být fyzická i právnická osoba

Vstupní a výstupní věk
Vstupní věk

Výstupní věk

Pojistník

dovršených 18 let

neomezen

Pojištěný – běžné pojistné

dovršených 18 let – 60 let

neurčuje se

Pojištěný – jednorázové pojistné

dovršených 18 let – 80 let

neurčuje se

Na jakou dobu se pojištění sjednává
• pojištění se sjednává na dobu neurčitou
• počátek pojištění je nejdříve následující den po sjednání pojistné smlouvy
• počátek pojištění lze odložit maximálně o 3 měsíce
• konec pojištění nastává úmrtím pojištěného
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Jakým způsobem lze pojištění platit
Klient může platit:
• běžně (měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně):
– inkasem z účtu
– formou SIPO
– e-fakturou
– jiným způsobem (složenka, bankovní převod, trvalý příkaz)
Minimální běžné pojistné je 300 Kč ve splátce (dle frekvence placení).
Pojistné je placeno po dobu 10 let – po této době se již běžné pojistné nehradí, jsou pouze připisovány podíly na výnosech.
• jednorázově (úhrada pojistného na celou dobu trvání pojištění)
	– složenkou
– bankovním převodem
Minimální jednorázové pojistné je doporučeno ve výši 20 000 Kč.
Pojistné je stanoveno dle výše pojistné částky a vstupního věku pojištěného.
Údaje potřebné pro platbu pojistného:
Číslo účtu: 230017-1205841369/0800
Variabilní symbol pro běžné / jednorázové pojistné: číslo pojistné smlouvy

Způsob fungování pojištění

Náklady na pojistné
krytí (rizikové pojistné)
+ správní náklady

spotřebovává se

Zaplacené běžné /
jednorázové pojistné
Rezerva PS

zhodnocuje se

U pojištění pohřbu se z pojistného (běžného/jednorázového) zaplaceného klientem pokryjí náklady na sjednanou
pojistnou ochranu.
Součástí zaplaceného pojistného (běžného/jednorázového) je také rezerva PS, která se zhodnocuje a vytváří se tak
sjednaná částka, která bude vyplacena po zániku pojištění.
U pojištění pohřbu je nastavena TÚM ve výši 1,2 % p. a. a připisují se podíly na výnosech.
Po předčasném ukončení pojistné smlouvy je vyplaceno odkupné bez podílů na výnosech, které neodpovídá celkovému
zaplacenému pojistnému, ale snížené rezervě životního pojištění (srážka 5 %).
Dle VPP vzniká nárok na výplatu odkupného po zaplacení běžného pojistného nejméně za dva roky trvání pojištění,
v případě jednorázového pojistného po dvou měsících trvání pojištění.
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Základní informace o nabízeném produktu
Riziko

Pojistné plnění

Pojištění smrti

• minimální pojistná částka je 20 000 Kč
• maximální pojistná částka je 500 000 Kč (v součtu ze všech pojistných smluv Pojištění
pohřbu)
• v případě smrti pojištěného je obmyšlené osobě vyplacena sjednaná pojistná částka
zvýšená o vytvořené podíly na výnosech
• v případě úmrtí pojištěného
– v prvních dvou letech od počátku pojištění z důvodu jakékoliv nemoci (bez ohledu
na to, zda nemoc byla léčena před počátkem pojištění) vyplatíme odchylně od VPP
uhrazené pojistné (běžné/jednorázové) bez podílů na výnosech a pojištění zaniká
– v prvních dvou letech z důvodu sebevraždy vyplatíme odchylně od VPP rezervu
životního pojištění bez podílů na výnosech a pojištění zaniká
– v prvních dvou letech z důvodu úrazu vyplatíme pojistnou částku včetně podílů
na výnosech a pojištění zaniká
– po dvou letech z důvodu nemoci nebo úrazu vyplatíme pojistnou částku včetně
podílů na výnosech a pojištění zaniká

změny
V rámci pojištění lze provádět následující změny:
Netechnické změny
• změna pojistníka, pokud není zároveň pojištěným (za námi stanovených podmínek)
• změna jména, příjmení pojistníka
• změna trvalé, kontaktní adresy pojistníka
• změna kontaktní adresy pojištěného
• změna telefonního čísla, e-mailu
• změna obmyšleného
• změna techniky placení pojistného
Technické změny
• změna frekvence placení
Všechny změny provedené na základě písemné žádosti pojistníka jsou platné dnem uvedeným na dodatku.

Upozornění na úskalí produktu
• u področních plateb běžného pojistného uplatňujeme přirážku ve výši 3 % (pololetně), 5 % (čtvrtletně) a 7 % (měsíčně)
• nelze sjednat žádná další pojištění ani zajištění závazku
• nelze vkládat mimořádné pojistné
• daňové aspekty – pojištění není daňově uznatelné

Další důležité informace – jaké výhody pojištění přináší
• vyplacení stanovené pojistné částky zvýšené o vytvořené podíly na výnosech i v případě, že náklady na pohřeb budou nižší
• rychlé vyřízení pojistné události – nejpozději do tří pracovních dnů po podání kompletních podkladů k likvidaci pojistné
události od obmyšleného (obmyšlených)
• uzavírá se bez zkoumání zdravotního stavu
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