Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia INVEST MIX

Bežné, dodatočné bežné
a mimoriadne poistné

1.
2.

Správa aktív

3.
4.
5.

Zmluva
Alokačné percento
2.1 Bežné poistné za hlavné poistenie
2.1.1 V prvom poistnom roku trvania zmluvy
2.1.2 V druhom poistnom roku a v ďalších poistných rokoch trvania
poistnej zmluvy
2.2 Dodatočné bežné poistné za hlavné poistenie
2.2.1 V prvom poistnom roku po zmene poistenia
2.2.2 V druhom poistnom roku a v ďalších poistných rokoch
po zmene poistenia
2.3 Mimoriadne poistné
Administratívne náklady poisťovateľa
Spracovanie platby
Náklad poisťovateľa na správu aktív
5.1 Náklad poisťovateľa na správu aktív pre bežné
a dodatočné bežné poistné pre Investičné stratégie
5.2 Náklad poisťovateľa na správu aktív pre bežné
a dodatočné bežné poistné pre Garantovanú stratégiu/Stratégiu
s vyhlasovanou úrokovou mierou
5.3 Náklad poisťovateľa na správu aktív pre mimoriadne poistné

0€

51 % z poistného
3 % z poistného
51 % z poistného
3 % z poistného
2 % z poistného
0 €/rok
0€
1 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok
0 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok
0 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok

Zánik
poistenia

Výplaty z hodnoty
podielov

Vklady
MP

Bežné
poistné

Limity
1.

Minimálna výška bežného poistného za hlavné poistenie

15 €

2.

Minimálny limit pre vklad mimoriadneho poistného

200 €

3.

Maximálny limit pre vklad mimoriadneho poistného

bez obmedzenia

4.

Výplata z hodnoty podielov
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Minimálna výplata
Minimálny zostatok po výplate hodnoty podielov poistenia vytvorenej
na základe zaplatenia bežného a dodatočného bežného poistného
Maximálny počet výplat v poistnom roku
Výplatná lehota

200 €
500 €
bez obmedzenia
6 týždňov

Minimálna výška hodnoty poistenia vytvorenej na základe zaplatenia
bežného a dodatočného bežného poistného rozhodujúca pre zánik
poistenia
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15 €

Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia JUNIOR MIX

Bežné, dodatočné bežné
a mimoriadne poistné

1.
2.

Správa aktív

3.
4.
5.

Zmluva
Alokačné percento
2.1 Bežné poistné za hlavné poistenie
2.1.1 V prvom poistnom roku trvania zmluvy
2.1.2 V druhom poistnom roku a v ďalších poistných rokoch
trvania poistnej zmluvy
2.2 Dodatočné bežné poistné za hlavné poistenie
2.2.1 V prvom poistnom roku po zmene poistenia
2.2.2 V druhom poistnom roku a v ďalších poistných rokoch
po zmene poistenia
2.3 Mimoriadne poistné
Administratívne náklady poisťovateľa
Spracovanie platby
Náklad poisťovateľa na správu aktív
5.1 Náklad poisťovateľa na správu aktív pre bežné
a dodatočné bežné poistné pre Investičné stratégie
5.2 Náklad poisťovateľa na správu aktív pre bežné
a dodatočné bežné poistné pre Garantovanú stratégiu/Stratégiu
s vyhlasovanou úrokovou mierou
5.3 Náklad poisťovateľa na správu aktív pre mimoriadne poistné

0€

51 % z poistného
3 % z poistného
51 % z poistného
3 % z poistného
2 % z poistného
0 €/rok
0€
1 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok
0 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok
0 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok

Zánik
poistenia

Výplaty z hodnoty
podielov

Vklady
MP

Bežné
poistné

Limity
1.

Minimálna výška bežného poistného za hlavné poistenie

15 €

2.

Minimálny limit pre vklad mimoriadneho poistného

200 €

3.

Maximálny limit pre vklad mimoriadneho poistného

bez obmedzenia

4.

Výplata z hodnoty podielov
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Minimálna výplata
Minimálny zostatok po výplate hodnoty podielov poistenia vytvorenej
na základe zaplatenia bežného a dodatočného bežného poistného
Maximálny počet výplat v poistnom roku
Výplatná lehota

200 €
500 €
bez obmedzenia
6 týždňov

Minimálna výška hodnoty poistenia vytvorenej
na základe zaplatenia bežného a dodatočného bežného poistného
rozhodujúca pre zánik poistenia
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15 €

Jednorazové poistné

Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia Perspektiv
1.

Alokačné percento (podľa výšky jednorazového poistného v €)
1.1 1 000 € – 14 999 €
1.2 15 000 € a viac

2.

Poistné za pripoistenie

3.

Administratívne náklady poisťovateľa

3 % z jednorazového poistného
2 % z jednorazového poistného
0,03 % z jednorazového poistného
x počet rokov *
0€

Poistné

Výplaty
z hodnoty podielov

Limity
1.

Maximálny počet výplat v poistnom roku

2.

Minimálna výplata z hodnoty podielov

3.

Minimálny zostatok po výplate z hodnoty podielov

4.

Výplatná lehota

5.

Minimálna výška jednorazového poistného

6.

Mimoriadne poistné

bez obmedzenia
200 €
1 000 €
10 pracovných dní

* Je súčasťou alokačného percenta.
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1 000 €
nie je možné

Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia VARIO
1.

Počiatočný náklad poisťovateľa – fixná časť

2.

Alokačné percento

Bežné poistné

2.1
2.2
2.3

alokačné percento za 1. rok poistenia

70 %

alokačné percento za 2. rok poistenia

55 %

Poistná doba
15 – 19 rokov

alokačné percento za 1. rok poistenia

85 %

alokačné percento za 2. rok poistenia

70 %

Poistná doba
20 r. a viac

alokačné percento za 1. rok poistenia

95 %

alokačné percento za 2. rok poistenia

95 %

Alokačné percento za 3. a ďalší rok poistenia bez ohľadu na poistnú dobu

4.

Spracovanie platby – z účtu/poštovým poukazom

5.

Náklad poisťovateľa pre 1. mesiac poistenia po zmene – fixná časť

6.

Alokačné percento

Dodatočné bežné
poistné
Mimoriadne
poistné
Správa aktív

Poistná doba
10 – 14 rokov

3.

6.1
6.2
6.3

7€

3%
0 €/1 €
0€

Poistná doba
10 – 14 rokov

alokačné percento za 1. rok poistenia

70 %

alokačné percento za 2. rok poistenia

55 %

Poistná doba
15 – 19 rokov

alokačné percento za 1. rok poistenia

85 %

alokačné percento za 2. rok poistenia

70 %

Poistná doba
20 r. a viac

alokačné percento za 1. rok poistenia

95 %

alokačné percento za 2. rok poistenia

95 %

7.

Alokačné percento za 3. a ďalší rok po zmene poistenia bez ohľadu na poistnú dobu

8.

Spracovanie platby – z účtu/poštovým poukazom

9.

Alokačné percento z mimoriadneho poistného

10.

Spracovanie platby mimoriadneho poistného – z účtu/poštovým poukazom

0 €/0 €

11.

Náklad poisťovateľa na správu aktív pre bežné a dodatočné bežné poistné
pre Investičné stratégie
Náklad poisťovateľa na správu aktív pre bežné a dodatočné bežné poistné
pre Kapitálovú stratégiu VARIO/Stratégiu s vyhlasovanou úrokovou mierou

1 % z aktuálnej hodnoty
poistenia/rok
0 % z aktuálnej hodnoty
poistenia/rok
0 % z aktuálnej hodnoty
poistenia/rok

12.
13.

Náklad poisťovateľa na správu aktív pre mimoriadne poistné

14.

Administratívne náklady poisťovateľa
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3%
0 €/0 €
1,5 %

1 €/mesačne

Zánik
poistenia

Výplaty z hodnoty poistenia

Vklady mimoriadneho
poistného

Predplatenie
poistného

Limity poistenia VARIO
1.

Maximálna doba trvania predplatenia poistného

36 mesiacov

2.

Minimálna doba trvania poistenia pre prijatie návrhu
na predplatenie poistného

48 mesiacov

3.

Minimálny limit pre vklad mimoriadneho poistného

50 €

4.

Maximálny limit pre vklad mimoriadneho poistného

nie je určený

5.

Výplata z hodnoty poistenia vytvorenej na základe zaplatenia
bežného a dodatočného bežného poistného

6.

7.

5.1

Minimálna výplata z hodnoty poistenia

100 €

5.2

Maximálny počet výplat z hodnoty poistenia v poistnom roku

2

5.3

Minimálna výška hodnoty poistenia po uskutočnení výplaty

200 €

5.4

Výplatná lehota

2 týždne

Výplata z hodnoty poistenia vytvorenej na základe zaplatenia mimoriadneho poistného
6.1

Minimálna výplata z hodnoty poistenia

6.2

Maximálny počet výplat z hodnoty poistenia v poistnom roku

6.3

Výplatná lehota

Minimálna výška hodnoty poistenia vytvorenej na základe zaplatenia
bežného a dodatočného bežného poistného rozhodujúca pre zánik
poistenia
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100 €
2
2 týždne

15 €

NEPREDAVANE PRODUKTY

Jednorazové
poistné

Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia
MAXIMAL
1.

2.

Alokačné percento (podľa výšky jednorazového poistného v EUR)
1.1 1 000 € – 14 999 €
1.2 15 000 € a viac
Administratívne náklady poisťovateľa

3 % z jednorazového poistného
2 % z jednorazového poistného
0€

Výplaty
z hodnoty podielov

1.

Maximálny počet výplat v poistnom roku

2.

Minimálna výplata z hodnoty podielov

3.

Minimálny zostatok po výplate z hodnoty podielov

4.

Výplatná lehota

Poistné

Limity

5.

Minimálna výška jednorazového poistného

6.

Mimoriadne poistné

bez obmedzenia
200 €
1 000 €
6 týždňov
1 000 €
nie je možné
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