POPLATKY V INVESTIâNÍM POJI·TùNÍ

UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

- poji‰tûní pro pﬁípad smrti,
investiãní poji‰tûní

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Uzavírací poplatky
Délka placení pﬁíslu‰ného tarifu
V roce trvání
1
2

1

2

3

4 a více

5% CZP

2,5% CZP

2,5% CZP

2,5% CZP

2,5% CZP

2,5% CZP

2,5% CZP

––

CZP = pojistné za celou dobu, nejv˘‰e v‰ak 30-ti násobek roãního pojistného

Správní poplatky
- pevné náklady:
t˘ká se pouze poji‰tûní pro pﬁípad smrti. Odpoãet dle zpÛsobu placení, kaÏd˘ rok trvání poji‰tûní

V roce trvání

1-5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 a dále

Kã / rok

420

360

300

240

180

120

- za inkaso pojistného:
1% z bûÏného pojistného bez závislosti na délce placení pojistného, t˘ká se pouze investiãního poji‰tûní
- bezpeãnostní pﬁiráÏka
3% z celkového objemu investovan˘ch prostﬁedkÛ z dané splátky pro poji‰tûní pro pﬁípad smrti, pro investiãní poji‰tûní 2%

Mimoﬁádné pojistné
Poplatek z mimoﬁádného pojistného ãiní 1% mimoﬁádného pojistného. Z mimoﬁádného pojistného je dále strÏena pouze bezpeãnostní pﬁiráÏka ve
v˘‰i 2%

Ostatní poplatky (nejsou kalkulovány v pojistném)
Poplatek za informaci o aktuálním poãtu a hodnotû podílov˘ch jednotek (na Ïádost klienta, nevztahuje se na pravidelnû zasílané informace)
Poplatek ve v˘‰i 150 Kã
Poplatek za odstoupení od smlouvy ze strany klienta nebo ze strany UNIQA a poplatek za v˘povûì pojistné smlouvy klientem do dvou mûsícÛ ode
dne uzavﬁení pojistné smlouvy ãiní 350,- Kã. Tento poplatek je stanoven v souladu se V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05,
âlánek 5.6., a slouÏí k pokrytí nákladÛ souvisejících se zpracováním návrhu na poji‰tûní ãítající mj. náklady za lékaﬁské vy‰etﬁení klienta.
Roãní poplatek za správu portfolia a zmûnu investiãní strategie
Zmûna investiãní strategie je provádûna bezplatnû. Roãní poplatek za správu portfolia ãiní 0% p.a. prÛmûrného stavu aktuální hodnoty podílov˘ch
jednotek v prÛbûhu celého kalendáﬁního roku u investiãního programu „STABILNI“, C-QUADRAT STARTEGIE AMI a „STRATEGY“, 0,4% p.a. u investiãního programu „SMI·EN¯“, resp. 0,5% p.a. u ostatních investiãních programÛ.
Poplatek za odkup poji‰tûní pro pﬁípad smrti – faktor krácení
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Poplatek ve v˘‰i 5 % aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek

