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Sazebník poplatků (ZG63)

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 844 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Platné od 15. 7. 2015 pro pojistné smlouvy, které se řídí ZPP IŽP 2015/06 

1. Poplatek pojistitele za správu fondu max. 2 %/rok (zakalkulovaný do kurzu podílových jednotek)
2. Správní náklady u běžného pojistného 30 Kč/měsíc – aktuální, max. výše až 100 Kč / měsíc
3. Poplatek za výpis z účtu jednou za rok zdarma, další za 100 Kč
4. Poplatek za přemístění  v každém pojistném roce 2 přemístění zdarma, jinak 0,25 % přemísťované částky, minimálně však 100 Kč  

a maximálně 500 Kč
5. Poplatek za změnu alokace žádný
6. Poplatek za lékařskou prohlídku 500 Kč
7. Minimální mimořádné pojistné 1 000 Kč
8. Investice vyhlašovaná Generali (IVG15) min. výnos uveden na internetových stránkách pojistitele
9. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek

 běžné pojistné 5 %

 mimořádné pojistné 2 %

10. Částečný odkup pojištění

 
Tarif Kdy Na vrub

ZG63
po 2 letech1) akumulačních jednotek zakoupených z běžného pojistného

kdykoliv akumulačních jednotek zakoupených z mimořádného pojistného

Při částečném odkupu je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistnou částku pro případ smrti.

1)  Podmínkou uskutečnění částečného odkupu je předpoklad dostatečné výše běžného pojistného a zůstatku odkupní hodnoty pojištění pro pokrytí rizikového pojistného  
a technických poplatků dle ZPP IŽP 2015/06 čl. 12 až do konce pojistné doby.  
Výše částečného odkupu musí dosáhnout alespoň pojistitelem předepsaného minima dle Sazebníku poplatků.

Poplatek za částečný odkup 0,25 % odkoupené částky, minimálně však 100 Kč a maximálně 500 Kč
   5 %  odkoupené částky z investice vyhlašované Generali (IVG15)

11. Celkový odkup pojištění

 Tarif ZG63 po uplynutí 2 let

 Při celkovém odkupu se vyplácí součet odkupních hodnot všech jednotek evidovaných na účtu pojistníka podle níže uvedené tabulky. 

Stanovení odkupní hodnoty

Typ jednotek Zakoupené Odkupní hodnota

počáteční u tarifu ZG63 z běžného pojistného platného při sjednání pojištění a při navýšení dle definic 
v čl. 2  písmene l) a čl. 4 ZPP IŽP 2015/06

počet počátečních jednotek x aktuální nákupní kurz x odkupní koeficient z tabulky č. 
1 pro tarif ZG63

akumulační u tarifu ZG63 z běžného pojistného, které nejsou počátečními jednotkami dle čl. 2 ZPP IŽP
2015/06

počet akumulačních jednotek x aktuální nákupní kurz x odkupní koeficient z tabulky 
č. 2 pro tarif ZG63

akumulační z mimořádného pojistného počet akumulačních jednotek x aktuální nákupní kurz

12. Počáteční náklady (počáteční jednotky)

Tarif Hodnota počátečních nákladů Za jakou dobu

ZG63 10 %  za rok do konce pojištění

Koeficient ročního pojistného pro vytvoření počátečních jednotek 2


