Poplatky v investiãním poji‰tûní, tarif IKB

Uzavírací poplatky
Délka placení pﬁíslu‰ného tarifu
V roce trvání

1

2

3

4 a více

1

6% CZP

3,0% CZP

2,9% CZP

2,9% CZP

2

––

3,0% CZP

2,9% CZP

2,9% CZP

3

––

––

0,4% CZP

0,6% CZP

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

Správní poplatky
- za inkaso pojistného
2,5% z bûÏného pojistného bez závislosti na délce placení pojistného
- za správu poji‰tûní
0,125% * pojistné * n , kde n = poãet let od poãátku poji‰tûní vãetnû právû probíhajícího pojistného roku,
kaÏd˘ rok trvání poji‰tûní
pevné náklady:
35 CZK/mûsíc, odpoãet dle zpÛsobu placení, kaÏd˘ rok trvání poji‰tûní
- za zpro‰tûní od placení pojistného
0,1% pojistného za celou pojistnou dobu uvedeného v pojistné smlouvû – kaÏd˘ rok
(pﬁi mûsíãním placení 1/12 z 0,1% pojistného za celou pojistnou dobu uvedeného v pojistné smlouvû – kaÏd˘ mûsíc)
- bezpeãnostní pﬁiráÏka
2% z celkového objemu investovan˘ch prostﬁedkÛ z dané splátky

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
Roãní poplatek za správu portfolia a zmûnu investiãní strategie
Zmûna investiãní strategie je provádûna bezplatnû. Roãní poplatek za správu portfolia ãiní 0,5 % objemu pﬁevádûn˘ch jednotek, nejv˘‰e v‰ak 0,4 % prÛmûrného stavu aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek v prÛbûhu celého kalendáﬁního roku u investiãního programu
„STABIL“, resp. 0,8 % u ostatních investiãních programÛ.
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Pﬁíklady:
Pokud nedojde k pﬁevodu Ïádn˘ch jednotek, je roãní poplatek 0 Kã (vzhledem k tomu, Ïe nedo‰lo k pﬁevodu Ïádn˘ch jednotek). Pokud
je pﬁevádûno celé portfolio kaÏd˘ mûsíc je roãní poplatek 0,4 % prÛmûrného stavu aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek v prÛbûhu celého kalendáﬁního roku u investiãního programu „STABIL“, resp. 0,8 % u ostatních investiãních programÛ.

