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SAZEBNÍK POPLATKŮ A PŘEHLED ZÁSAD 
pro indexově vázané životní pojištění 
s podmíněnou garancí Smart Invest 2018
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Pro investiční životní pojištění - indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (Dále 
také "pojistitel") platí příslušné všeobecné pojistné podmínky pro hlavní pojištění dojednané v pojistné smlouvě (dále také "VPP"), příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku, tento Sazebník poplatků a Přehled zásad pro indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí (dále také "Sazebník poplatků 
pro IVŽP"), Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018 a smluvní ujednání sjednané v pojistné smlouvě.

1.  Obecná ustanovení
 Tento Sazebník poplatků pro IVŽP pojednává o tarifech investičního životního pojištění - indexově vázaného životní pojištění s podmíněnou garancí, 

kde investiční riziko nese pojistník.

2.  Poplatky
 Poplatek uvedený v čl. 2.1. je hrazen z jednorázového pojistného.
 Poplatek uvedený v čl. 2.2. je hrazen srážkou z hodnoty pojistné smlouvy prostřednictvím odprodeje příslušného objemu odpovídajících podílových 

jednotek (dále také "PJ").

2.1.  Tarifní poplatky účtované z jednorázového pojistného:
 Jednorázové náklady (tarifní poplatek): účtován jednorázově
 na počátku pojištění (tzv. vstupní poplatek)
 Tarif SI18J:  2 % jednorázového pojistného
 
2.2.  Tarifní poplatek při odkupu (odkupní poplatek)
 Poplatek je kalkulován z aktuální hodnoty pojistné smlouvy v daném zúčtovacím období. Při zániku pojištění s výplatou odkupného se odkupné rovná 

hodnotě pojistné smlouvy snížené o odkupní poplatek. Způsob výpočtu odkupního poplatku je uveden v pojistně technických zásadách pojistitele.
 Maximální hodnota odkupného poplatku: 5 % z hodnoty pojistné smlouvy. 
 Pokud je hodnota pojistné smlouvy menší než jednorázové pojistné, odkupné je rovno hodnotě pojistné smlouvy.
 Pokud je hodnota pojistné smlouvy větší než jednorázové pojistné, odkupné je rovno větší z hodnot: 95 % z hodnoty pojistné smlouvy nebo jednorá-

zové pojistné.

3.  Platnost Sazebníku poplatků pro IVŽP
 Platnost tohoto Sazebníku poplatků pro IVŽP je od 30. 4. 2018 a po celou pojistnou dobu indexově vázaného životního pojištění s podmíněnou garancí 

Smart Invest 2018.


