POPLATKY V INVESTIČNÍM ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ MOTÝLEK
Motýlek 2013 - běžně placený

		

Uzavírací poplatky
Délka placení příslušného tarifu
					
			
V roce trvání
				
1		
2		
1		 					
				

5% CZP		

2,5% CZP

2							
-		
2,5% CZP
							 				

3 a více
2,5% CZP
2,5% CZP

3							
-		
-		
1% CZP
									 			
CZP = pojistné za celou dobu trvání smlouvy

Správní poplatky
- za inkaso pojistného
4% z běžného pojistného bez závislosti na délce placení pojistného

- za správu pojištění
pevné náklady: 240 CZK/rok, odpočet dle způsobu placení, každý rok trvání pojištění

- za převzetí placení v případě úmrtí nebo při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (pouze pro
variantu „Dítě“)
0,25% pojistného za celou pojistnou dobu uvedeného v pojistné smlouvě – každý rok (při měsíčním placení jedna
dvanáctina z 0,25% pojistného za celou pojistnou  dobu každý měsíc)                                                         
- bezpečnostní přirážka
2% z celkového objemu investovaných prostředků z dané splátky

Mimořádné pojistné
Poplatek z mimořádného pojistného činí 1% mimořádného pojistného. Z mimořádného pojistného je dále stržena pouze bezpečnostní
přirážka ve výši 2%

Ostatní poplatky (nejsou kalkulovány v pojistném)
Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané
informace)
Poplatek ve výši 150 Kč
Poplatek za odstoupení od smlouvy ze strany klienta nebo ze strany UNIQA a poplatek za výpověď pojistné smlouvy klientem do dvou
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy činí 350,- Kč. Tento poplatek je stanoven v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami
– obecná část – UCZ/05, Článek 5.6., a slouží k pokrytí nákladů souvisejících se zpracováním návrhu na pojištění čítající mj. náklady za
lékařské vyšetření klienta.
Roční poplatek za správu portfolia a změnu investiční strategie
Změna investiční strategie je prováděna bezplatně. Roční poplatek za správu portfolia činí 0% p.a. průměrného stavu aktuální hodnoty
podílových jednotek v průběhu celého kalendářního roku u investičního programu „STABILNÍ“, investičního programu s garantovaným
zhodnocením 1,9% p.a. „C-QUADRAT STRATEGIE AMI“ a „STRATEGY“, 0,4% p.a. u investičního programu „SMÍŠENÝ“, resp. 0,5% p.a.
u ostatních investičních programů.
Výše rizikového pojistného za životní pojištění

EU 8459/1

Rizikové pojistné za životní pojištění se odečítá měsíčně z hodnoty podílových jednotek. Jeho výše na 10.000 Kč z aktuálně poskytované
pojistné ochrany je stanovena dle aktuálního věku klienta podle vzorce:
qx*

1,0191/12
1 + Sich - 1,0191/12 * qx /10000

kde hodnota Sich značí bezpečnostní přirážku uvedenou výše a hodnota qx je dána následující tabulkou:

Věk (x)          Unisex          
0

    2,439    

1

0,223

2

0,205

3

0,143

4

0,131

5

    0,097    

6

    0,083    

7

    0,067    

8

    0,087    

9

    0,103    

10

0,114

11

    0,119    

12

    0,118    

13

0,122

14

    0,128    

15

    0,191    

16

    0,300    

17

    0,377    

18

    0,462    

19

    0,530    

20

0,550

21

    0,576    

22

    0,631    

23

    0,636    

24

    0,631    

25

    0,627    

26

    0,630    

