Cenník administratívnych poplatkov a limitov
INVEST MIX a JUNIOR MIX
Zmluva
Alokačný poplatok pre zmluvy so začiatkom poistenia do 31. 12. 2012 vrátane
Bežné poistné za hlavné poistenie
v 1. poistnom roku trvania zmluvy
v 2. poistnom roku a v ďalších poistných rokoch trvania poistnej zmluvy
Dodatočné bežné poistné za hlavné poistenie
v 1. poistnom roku po zmene poistenia
v 2. poistnom roku a v ďalších poistných rokoch po zmene poistenia
Mimoriadne poistné
Administratívny poplatok
Inkasný poplatok
Poplatok za správu aktív
Poplatok za správu aktív pre bežné a dodatočné bežné poistné pre Investičné stratégie
Poplatok za správu aktív pre bežné a dodatočné bežné poistné pre Garantovanú stratégiu
Poplatok za správu aktív pre mimoriadne poistné
Zmena poistenia na žiadosť poistníka (zmena poistnej sumy, zmena poistného,
dojednanie/zrušenie pripoistenia, zmena alokácie bežného poistného,
prevod podielov)
prvá zmena v poistnom roku
každá ďalšia zmena v poistnom roku
Výplata z hodnoty podielov
prvá výplata v poistnom roku
každá ďalšia výplata v poistnom roku
skrátenie výplatnej lehoty
Zánik poistenia
v prvom poistnom roku
v druhom a ďalších poistných rokoch
Ostatné poplatky
Upomienka pre neplatenie poistného
Výzva na zaplatenie dlžného poistného (pred zánikom poistenia)
Poplatok za vyhotovenie druhopisu poistky
Zaslanie informácie o stave hodnoty poistenia (na požiadanie)
Minimálna výška bežného poistného za hlavné poistenie
Minimálna výška mimoriadneho poistného
Maximálna výška mimoriadneho poistného
Výplata z hodnoty podielov
minimálna výplata
minimálny zostatok po výplate (hodnoty podielov poistenia
na základe zaplatenia bežného a dodatočného bežného poistného)
maximálny počet výplat v poistnom roku
výplatná lehota
Zánik poistenia
Minimálna výška hodnoty poistenia vytvorená na základe zaplatenia bežného
a dodatočného bežného poistného rozhodujúca pre zánik poistenia.

0€

21 % poistného
3 % poistného
51 % poistného
3 % 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

0€
5€
0€
5€
0,5 % z požadovanej sumy za každý
začatý týždeň skrátenia výplatnej lehoty
100 % z hodnoty poistenia
20 €
1€
2€
2€
2€
limit
15 €
200 €
bez obmedzenia
200 €
500 €
bez obmedzenia
6 týždňov
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15 €

Cenník administratívnych poplatkov a limitov
INVEST MIX a JUNIOR MIX
Zmluva
Alokačný poplatok pre zmluvy so začiatkom poistenia od 1. 1. 2013 vrátane
Bežné poistné za hlavné poistenie
v 1. poistnom roku trvania zmluvy
v 2. poistnom roku a v ďalších poistných rokoch trvania poistnej zmluvy 3 %
poistného
Dodatočné bežné poistné za hlavné poistenie
v 1. poistnom roku po zmene poistenia
v 2. poistnom roku a v ďalších poistných rokoch po zmene poistenia 3 % poistného
mimoriadne poistné
Administratívny poplatok
Inkasný poplatok
Poplatok za správu aktív
Poplatok za správu aktív pre bežné a dodatočné bežné poistné pre Investičné stratégie
Poplatok za správu aktív pre bežné a dodatočné bežné poistné pre Garantovanú
stratégiu
Poplatok za správu aktív pre mimoriadne poistné
Zmena poistenia na žiadosť poistníka (zmena poistnej sumy, zmena poistného,
dojednanie/zrušenie pripoistenia, zmena alokácie bežného poistného, prevod
podielov)
prvá zmena v poistnom roku
každá ďalšia zmena v poistnom roku
Výplata z hodnoty podielov
prvá výplata v poistnom roku
každá ďalšia výplata v poistnom roku
skrátenie výplatnej lehoty
Zánik poistenia
v prvom poistnom roku
v druhom a ďalších poistných rokoch
Ostatné poplatky
Upomienka pre neplatenie poistného
Výzva na zaplatenie dlžného poistného (pred zánikom poistenia)
Poplatok za vyhotovenie druhopisu poistky
Zaslanie informácie o stave hodnoty poistenia (na požiadanie)
Minimálna výška bežného poistného za hlavné poistenie
Minimálna výška mimoriadneho poistného
Maximálna výška mimoriadneho poistného
Výplata z hodnoty podielov
minimálna výplata
minimálny zostatok po výplate (hodnoty podielov poistenia
na základe zaplatenia bežného a dodatočného bežného poistného)
maximálny počet výplat v poistnom roku
výplatná lehota
Zánik poistenia
Minimálna výška hodnoty poistenia vytvorená na základe zaplatenia bežného
a dodatočného bežného poistného rozhodujúca pre zánik poistenia.

0€
51 % poistného
3 % poistného
51 % poistného
3 % 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

0€
5€
0€
5€
0,5 % z požadovanej sumy za každý
začatý týždeň skrátenia výplatnej lehoty
100 % z hodnoty poistenia
20 €
1€
2€
2€
2€
limit
15 €
200 €
bez obmedzenia
200 €
500 €
bez obmedzenia
6 týždňov
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15 €

MAXIMAL v EUR
Zmluva
Alokačný poplatok (podľa výšky jednorazového poistného)
1 000 – 14 999 €
15 000 € a viac
Administratívny poplatok
Výplata z hodnoty podielov
Zmluvy so začiatkom poistenia do 31. 5. 2013
v prvom až treťom poistnom roku
vo štvrtom a ďalších poistných rokoch
Zmluvy so začiatkom poistenia od 1. 6. 2013
v prvom až treťom poistnom roku
vo štvrtom a ďalších poistných rokoch
výplatná lehota
skrátenie výplatnej lehoty (maximálne o 2 týždne)
Zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty (tzv. storno poplatok)
Zmluvy so začiatkom poistenia do 31. 5. 2013
v prvom až treťom poistnom roku
vo štvrtom a v ďalších poistných rokoch
Zmluvy so začiatkom poistenia od 1. 6. 2013
v prvom až treťom poistnom roku
vo štvrtom a v ďalších poistných rokoch
výpovedná lehota pri zániku poistenia (storne zmluvy)
deň zániku poistenia
výplatná lehota pri zániku poistenia (storne zmluvy)
Minimálna výška jednorazového poistného
Maximálny počet výplat v poistnom roku
Minimálna výplata z hodnoty podielov
Minimálny zostatok po výplate z hodnoty podielov
Mimoriadne poistné

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

2 % z hodnoty výplaty
1 % z hodnoty výplaty
3 % z hodnoty výplaty
2 % z hodnoty výplaty
6 týždňov
0,5 % z požadovanej sumy za každý začatý
týždeň skrátenia výplatnej lehoty

2 % z hodnoty podielov
1 % z hodnoty podielov
3 % z hodnoty podielov
2 % z hodnoty podielov
doba od doručenia žiadosti
po deň zániku poistenia
posledný obchodný deň mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede poisťovateľovi
2 týždne
(začína plynúť po dni zániku poistenia)
limit
1 000 €
bez obmedzenia
200 €
1 000 €
nie je možné

LIFE KOMFORT (účinnosť od 1. 2. 2014)
Zmena poistenia na žiadosť poistníka (zmena poistnej sumy, dojednanie/
zrušenie pripoistenia, zmena formy platenia, zmena frekvencie platenia a iné)
prvá zmena v poistnom roku
každá ďalšia zmena v poistnom roku
Ostatné poplatky
Upomienka pre neplatenie poistného
Výzva na zaplatenie dlžného poistného (pred zánikom poistenia)
Poplatok za vyhotovenie druhopisu poistky

0€
0€
1€
2€
2€
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Nepredávané produkty
ČSOB OPTIMUM a ČSOB INVEST
Zmluva
Alokačný poplatok z bežného a dodatočného bežného poistného
– v 1. poistnom roku trvania zmluvy (podľa výšky ročného poistného v €)
180 – 1 991,63 €
1 991,64 € a viac
– v 2. poistnom roku a v ďalších poistných rokoch trvania poistnej zmluvy
Alokačný poplatok z mimoriadneho poistného
Správny poplatok
Inkasný poplatok
Zmena poistenia na žiadosť poistníka
Zmena poistnej sumy, poistného, dohodnutie/zrušenie ďalšieho poistenia
Zmena alokácie bežného poistného (platí pre ČSOB INVEST)
Prevod podielov investičnej stratégie (platí pre ČSOB INVEST)
Správa aktív (platí pre ČSOB INVEST)
Prevod do splateného stavu
Výplata z kapitálovej hodnoty/hodnoty podielov
prvá výplata v poistnom roku
každá ďalšia výplata v poistnom roku
Skrátenie výplatnej lehoty
Zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty, resp. dožitie
v prvom poistnom roku
v druhom poistnom roku a ďalších poistných rokoch
Minimálna výška:
bežného poistného
mimoriadneho poistného
Maximálna výška mimoriadneho poistného
Výplata z kapitálovej hodnoty/hodnoty podielov
minimálna výplata
minimálny zostatok po výplate (z kapitálovej hodnoty/hodnoty podielov
poistenia na základe zaplatenia bežného a dodatočného bežného poistného)
maximálny počet výplat v poistnom roku
výplatná lehota
Minimálny zostatok:
na prevod do splateného stavu
na využitie platobných prázdnin
Technická úroková miera (pre ČSOB OPTIMUM) 1)
1)

0€

18 % z ročného poistného
5 % z ročného poistného
5 % z ročného poistného
2 % z poistného
17,88 €/rok
0€
1. zmena v poistnom
každá ďalšia zmena
roku
v poistnom roku
0€
5€
0€
5€
0€
5€
1 % z aktuálnej hodnoty poistenia/rok
0€
0€
5€
0,5 % z požadovanej sumy za každý začatý
týždeň skrátenia výplatnej lehoty
100 % z hodnoty poistenia
20 €
limit
15 €
200 €
bez obmedzenia
200 €
500 €
bez obmedzenia
6 týždňov
500 €
500 €
2,4 % p. a.

Doba platnosti technickej úrokovej miery je počas platnosti poistnej zmluvy.
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ČSOB OPTIMUM PROFIT
Zmluva
Alokačný poplatok (podľa výšky jednorazového poistného v €)
1 500 – 14 999 €
15 000 € a viac
Alokačný poplatok z mimoriadneho poistného
Správny poplatok
Inkasný poplatok
Výplata z kapitálovej hodnoty/čiastočný výber (jednorazové poistné)
v prvom roku
v druhom a ďalších rokoch
Výplata z kapitálovej hodnoty/čiastočný výber (mimoriadne poistné)
v prvom a ďalších rokoch
Zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty (tzv. storno poplatok) 1)
v prvom a ďalších rokoch
Zmena v poistnej zmluve
Minimálna výška
jednorazového poistného
mimoriadneho poistného
Maximálna výška mimoriadneho poistného
Výplata z kapitálovej hodnoty poistenia
minimálna výplata z kapitálovej hodnoty poistenia
minimálny zostatok po výplate (z kapitálovej hodnoty na základe zaplatenia
jednorazového poistného)
maximálny počet výplat v poistnom roku
Technická úroková miera 2)
pre poistné zmluvy dojednané do 3. 9. 2006 (vrátane)
pre poistné zmluvy dojednané od 4. 9. 2006 (vrátane) do 31. 12. 2006 (vrátane)
pre poistné zmluvy dojednané od 1. 1. 2007 (vrátane)
pre poistné zmluvy dojednané od 13. 4. 2009 (vrátane):
– s poistnou dobou 5 rokov
– s poistnou dobou 6 rokov a viac
1)

2)

0€
3 % z jednorazového poistného
2 % z jednorazového poistného
2 % z jednorazového poistného
17,92 €/rok
0€
nie je možná
0 % z hodnoty výplaty
0% z hodnoty výplaty
0 % z hodnoty poistenia
0€
limit
1 500 €
200 €
bez obmedzenia
200 €
1 500 €
bez obmedzenia
hodnota
3 % p. a.
3,75 % p. a.
2,5 % p. a.
výška technickej úrokovej miery sa
prehodnocuje kvartálne
2,5 % p. a.

Pri zániku poistenia dožitím je vyplatená aktuálna kapitálová hodnota ku dňu dojednaného konca poistenia znížená o zrážkovú daň
(daň z príjmu).
Doba platnosti technickej úrokovej miery je počas platnosti poistnej zmluvy.
Tip pre vás:
Objem investície/poistného do životného poistenia ČSOB Invest Garant/ČSOB Optimum Profit/Maximal sa
započítava do celkového objemu vašich aktív v ČSOB a prispieva k tomu, aby ste mohli využívať účet v ČSOB
so zľavou.
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ČSOB INVEST GARANT v EUR, CZK a USD
Zmluva
Alokačný poplatok (podľa výšky jednorazového poistného)
1 000 – 14 999 €
30 000 – 499 999 CZK
1 000 – 19 999 USD
15 000 € a viac
500 000 CZK a viac
20 000 USD a viac
Správny poplatok
pre emisie do 31. 12. 2006
pre emisie od 1. 1. 2007
Inkasný poplatok
Výplata z hodnoty podielov/čiastočný výber
v prvom poistnom roku
v druhom a treťom poistnom roku
vo štvrtom a v ďalších poistných rokoch
výplatná lehota
skrátenie výplatnej lehoty (maximálne o 2 týždne)
Zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty (tzv. storno poplatok)
v prvom až treťom poistnom roku
vo štvrtom a v ďalších poistných rokoch
deň zániku poistnej zmluvy
výpovedná lehota (plynie pred dňom zániku poistnej zmluvy)
výplatná lehota (plynie odo dňa zániku poistnej zmluvy)
Minimálna výška jednorazového poistného
Minimálna výplata z hodnoty podielov
Minimálny zostatok po výplate z hodnoty podielov
Maximálny počet výplat v poistnom roku

0€

0 CZK

0 USD

3 % z jednorazového poistného
2 % z jednorazového poistného

11,95 €
0€
0€

0 CZK
0 CZK
0 CZK

0 USD
0 USD
0 USD

nie je možná
2 % z hodnoty výplaty
1 % z hodnoty výplaty
6 týždňov
0,5 % z požadovanej sumy
za každý začatý týždeň skrátenia výplatnej lehoty
2 % z hodnoty podielov
1 % z hodnoty podielov
posledný deň kalendárneho mesiaca
6 týždňov
2 týždne
limit
1 000 €
30 000 CZK
1 000 USD
200 €
5 000 CZK
200 USD
1 000 €
30 000 CZK
1 000 USD
bez obmedzenia
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