cenník

Poplatky a limity pre produkty:
 Životné poistenie, ak je hlavným poistením kapitálové životné poistenie [platí pre poistné zmluvy uzavreté od

01.01.2014]
 Kapitálové životné poistenie [platí pre poistné zmluvy uzavreté do 31.12.2013]
 Kapitálové životné poistenie Klasik PLUS [ďalej len „Klasik PLUS“] – [platí pre poistné zmluvy uzavreté do 31.12.2013]
poplatok za

výška

poznámka

vyplatenie odbytného,
ak poistná zmluva trvala najviac 10 rokov

5 % z kapitálovej hodnoty poistenia,
min. 3,32 €, max. 33,19 €

účtovaný jednorazovo pri zániku
poistenia

vyplatenie odbytného,
ak poistná zmluva trvala viac ako 10 rokov

3,32 €

vykonanie redukcie poistnej sumy

3,32 €

druh limitu

limit

minimálna výška redukovanej poistnej sumy

3 000,00 €

minimálna výška kapitálovej hodnoty poistenia
vytvorenej na základe zaplatenia bežného poistného,
ako jedna z podmienok vzniku nároku na odbytné

0,00 €

minimálne zaplatené poistné po zľave za hlavné
poistenie a za každý poistný rok, ako jedna
z podmienok vzniku nároku na bonus

660,00 €

platí len pre produkt Klasik Plus

minimálna výška kapitálovej hodnoty poistenia
vytvorenej na základe zaplatenia bežného poistného,
ako jedna z podmienok na dočasné prerušenie
platenia poistného

vo výške 1,5 násobku súčtu poistného,
ktoré by mal inak poistník povinnosť
platiť za celú dobu prerušenia platenia
poistného

platí len pre produkt Klasik Plus

maximálny počet mesiacov dočasného prerušenia
platenia poistného

12 mesiacov

platí len pre produkt Klasik Plus

účtovaný jednorazovo pri zániku
poistenia
účtovaný jednorazovo pri
vykonaní redukcie
poznámka

Poplatky a limity pre produkty:
 Životné poistenie Mozaika, ak je hlavným poistením Poistenie pre prípad smrti spojené s investičným fondom [platí
pre poistné zmluvy uzavreté od 01.03.2017]
 Životné poistenie, ak je hlavným poistením Investičné životné poistenie [platí pre poistné zmluvy uzavreté od 01.01.2014
do 28. 02. 2017]
 Investičné životné poistenie [platí pre poistné zmluvy uzavreté do 31.12.2013]
poplatok

výška

poznámka

alokačný poplatok

3 % z bežného poistného
1 % z mimoriadneho poistného

účtovaný pri platbe

administratívny poplatok
• pri frekvencii platenia:
– mesačnej
– štvrťročnej
– polročnej
– ročnej
• pri poistení v splatenom stave

Poštová poisťovňa, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

1,50 €
1,40 €
1,30 €
1,10 €
1,10 €

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 953/B

účtovaný mesačne

IČO: 31 405 410
IČ DPH: SK7020000680

1/2

poplatok na krytie počiatočných nákladov

4 % z ročného poistného

účtovaný mesačne počas
prvých 2 rokov trvania
poistenia

poplatok za správu aktív

0,00 % z aktuálnej hodnoty
osobného účtu

účtovaný mesačne

poplatok za prevod podielových jednotiek

0 € [1. prevod v poistnom roku]
3 € [každý ďalší prevod]

účtovaný jednorazovo pri
prevode

poplatok za zmenu alokačného pomeru

0 € [1. zmena v poistnom roku]
3 € [každá ďalšia zmena]

účtovaný jednorazovo pri
zmene

poplatok za mimoriadny výber z osobného účtu bežného
poistného

2 % z hodnoty mimoriadneho výberu,
min. 5 € [v prvých 10 rokoch poistenia]
5 € [po 10 rokoch poistenia]

účtovaný jednorazovo pri
výbere

poplatok za mimoriadny výber z osobného účtu
mimoriadneho poistného

5€

účtovaný jednorazovo pri
výbere

poplatok za vykonanie odbytného

2 % z hodnoty osobného účtu bežného
poistného, min. 5 € [v prvých 10 rokoch
poistenia]
5 € [po 10 rokoch poistenia]

účtovaný jednorazovo pri
zániku poistenia

poplatok za prevod poistenia do splateného stavu

5€

účtovaný jednorazovo pri
prevode

druh limitu

limit

poznámka

minimálna výška mimoriadneho poistného

100 €

minimálna výška mimoriadneho výberu

300 €

maximálny počet mimoriadnych výberov

2 – krát za poistný rok

minimálna hodnota osobného účtu bežného poistného,
potrebná na prevod poistenia do splateného stavu

3 000 €

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2017.

informácie o stanovení ceny podielovej jednotky
zhodnotenie

výška zhodnotenia
podielovej jednotky

poznámka

Garantovaný fond FIX zvolený poistníkom do 31.12.2013

fixné

2,5 % p. a.

platnosť počas
celej poistnej doby

Garantovaný fond FIX zvolený poistníkom od 01.01.2014
do 31.12.2015

fixné

1,9 % p. a.

platnosť počas
celej poistnej doby

Garantovaný fond FIX6 zvolený poistníkom do 31.12.2015

variabilné s 6-mesačným
intervalom

1,4 % p. a.

platnosť od
01.01.2019 do
30.06.2019*

*výška zhodnotenia podielových jednotiek pri garantovanom fonde FIX6 vyhlasovaná poisťovňou pre ďalšie kalendárne polroky bude
zverejnená na internetovej stránke poisťovne www.postovapoistovna.sk
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