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Smart Invest 2018

Přehled základních parametrů Smart Invest 2018:
			
Typ pojištění								Investiční životní pojištění
Pojistná doba								7 let
Splátka a frekvence placení pojistného					
Jednorázově, min. 30.000 Kč, max. 2.000.000 Kč
Pojištění dospělé osoby							1 dospělá osoba
Investiční program 							Indexově vázaný na Index EURO STOXX 50
Daňově optimalizován							ano
						

Indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018:
Popis produktu:
a)

Popis
Investiční životní pojištění - indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí. Je to pojištění pro případ úmrtí, s investiční složkou a s pojištěním euroochrana poskytovaným zdarma ve stanoveném rozsahu pro pojištěné osoby se vstupním věkem do 61 let (včetně).

b) Pojistná doba, pojistné období
Pojistná doba je doba, na kterou se sjednává pojištění. Pojištění se sjednává na pevně stanovenou pojistnou dobu 7 let od 1. 6. 2018 do 1. 6. 2025
Způsob placení pojistného je pouze jednorázově. Pojistné období je totožné s pojistnou dobou.
c)

Pojistná rizika
- Úmrtí pojištěného ve smyslu VPP, čl. 2, písm. b)
- Euroochrana ve smyslu VPP, čl. 2, písm. c)

d) Pojistné plnění je částka, kterou poskytne pojistitel v případě pojistné události a vzniku nároku na pojistné plnění.

Způsob určení výše pojistného plnění:
Určení výše pojistného plnění závisí od výše jednorázového pojistného i smluvně dohodnutých podmínek a ustanovení vztahujících se na konkrétní pojištění. V případě výplaty
z investiční složky pojištění závisí výška výplaty na počtu a hodnotě podílových jednotek jakož i na skutečnosti, zda nastal nebo nenastal předčasný zánik podkladového aktiva
ve smyslu Informace o investiční strategii
Výplata z investiční složky pojištění v případě dožití se pojištěného konce pojistné doby:
Výše vyplacené částky závisí na skutečnosti, zda nastal nebo nenastal předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční strategii.
V případě, pokud do konce pojistné doby nenastal předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční strategii, je poskytnuta garance výplaty částky,
tj. vyplatí se aktuální hodnota pojistné smlouvy, kdy částka odpovídá minimálně výši investované složky jednorázového pojistného (tzv. "podmíněna garance").
V případě předčasného zániku podkladového aktiva není poskytována žádná garance na výšku vyplacené částky a vyplatí se aktuální hodnota pojistné smlouvy.
Výplata z investiční složky pojištění v případě úmrtí pojištěného před koncem pojistné doby:
Výše vyplacené částky závisí na skutečnosti, zda nastal nebo nenastal předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční strategii.
Pokud do konce pojistné doby nenastal předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční strategii, je poskytnuta garance výplaty částky, tj. vyplatí se aktuální hodnota pojistné smlouvy, kdy částka odpovídá minimálně výši investované složky jednorázového pojistného (tzv. "podmíněna garance") navýšená o sjednanou pojistnou
částku pro případ smrti. Nárok na tuto výplatu vzniká až k datu sjednaného konce pojištění.
V případě předčasného zániku podkladového aktiva není poskytována žádná garance na výšku vyplacené částky a vyplatí se aktuální hodnota pojistné smlouvy.
Pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě pro připojištění euroochrana pokud součet procentních ohodnocení poranění způsobených jednou pojistnou událostí podle
oceňovacích tabulek pro trvalé následky úrazu je nejméně 50 %, maximálně však 2.000 000 CZK ze všech pojistných smluv Smart Invest s pojištěním euroochrana. Při vícenásobném sjednání pojištění euroochrana (dále také "EO") a / nebo milionová ochrana (dále také "MO") na více pojistných smlouvách u pojistitele, nárok na pojistné plnění
z této pojistné smlouvy má pojištěný v případě pojistné plnění souhrnně ze všech pojistných smluv s pojištěním EO, příp. MO nedosáhlo 2.000 000 CZK. V takovém případě je
pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky, maximálně však ve výši rozdílu 2.000 000 CZK a vyplacených / nárokovaných pojistných plnění z ostatních smluv s pojištěním
EO, příp. MO.

Podmínky, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, nebo je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit:
Výluky z pojištění jsou skutečnosti, při kterých je pojišťovaná osoba nepřijatelná do pojištění, t.j. nelze sjednat dané pojištění. V pojištění euroochrana se pojištění nevztahuje na
osobu, která v době vzniku úrazu je osobou vyloučenou z pojištění.
Výluky z pojistného plnění, ustanovení o tom, co se nepovažuje za pojistnou událost a na jaké případy se pojištění nevztahuje, zpřesňují rozsah pojistného krytí a definují případy, kdy pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.
Odmítnutí pojistného plnění nastane v případě, že se pojistitel dozví až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná.
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Snížení a úpravu rozsahu pojistného plnění má pojistitel právo provést v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě a VPP.
výluky z pojištění - VPP, Oddíl I, čl. 4, Oddíl IV, čl. 24
výluky z pojistného plnění - VPP, Oddíl II, čl. 15, Oddíl IV, čl. 25
pojištění euroochrana se nevztahuje na pojištěného, který je v době vzniku úrazu vyloučen z pojištění - VPP, Oddíl IV, čl. 23 a čl. 24,
odmítnutí plnění - VPP, Oddíl I, čl. 8, odst. 1, písm. h)
snížení pojistného plnění - VPP, Oddíl II, čl. 14, Oddíl IV, čl. 27
nenabytí práva na pojistné plnění - VPP, Oddíl II, čl. 14
úprava výše pojistného plnění - VPP, Oddíl IV, čl. 23, odst. 11
události, které nejsou považovány za úraz - VPP, Oddíl I, čl. 1, odst. 17

Informace o způsobu určení a placení pojistného, jeho splatnosti a o důsledcích nezaplacení pojistného:
Výše jednorázového pojistného je stanovena na základě požadavku pojistníka. V pojištění je investována složka jednorázového pojistného určená z jednorázového pojistného
po odečtení jednorázových nákladů stanovených v Sazebníku poplatků pro IVŽP pro sjednávaný tarif a je uvedena v pojistné smlouvě.
pojistné je splatné v den počátku pojištění
nezaplacení jednorázového pojistného - zánik pojištění, VPP, čl. 8, odst. 1, písm. f)

Způsoby zániku pojistné smlouvy:
Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, VPP, smluvními ujednáními a dalšími ustanoveními pojistné smlouvy.
Výpověď pojistné smlouvy, zánik na základě dohody obou smluvních stran, zánik pro neplacení pojistného, odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí pojistného plnění:
VPP, Oddíl I, čl. 8
Zánik v případě pojistné události: VPP, Oddíl I, čl. 8
Zánik v případě nastalé dalších definovaných skutečností: VPP, Oddíl I, čl. 8
Pojištění zanikne nejpozději uplynutím pojistné doby.

Upozornění na ustanovení pojistné smlouvy, které umožňují pojistiteli provádět změny pojistné smlouvy podle platných právních předpisů bez souhlasu druhé smluvní strany:
-

Nahrazení podkladového aktiva Investičním programem s garantovaným zhodnocením v případě pokud nastane předčasný zánik podkladového aktiva podle Informace
o investiční strategii ve smyslu VPP, Oddíl III, čl. 16, odst. 6
Ve smyslu části "Prohlášení pojistníka/pojištěného" v návrhu pojistné smlouvy - úprava výše pojistného, investované složky jednorázového pojistného nebo pojistné částky
maximálně o 1% v důsledku elektronického zpracování dat

Další výhody, které mohou být v pojistné smlouvě sjednány:
-

pojištění euroochrana zdarma: pojištění euroochrana poskytováno pouze pojištěnému se vstupním věkem do 61 let (včetně), který nepatří mezi osoby vyloučené z pojištění
euroochrana ve smyslu VPP, oddíl IV, čl. 24

Dodatečné informace pro pojištění, kde výše pojistného plnění závisí přímo od hodnoty podílů nabytých investováním nebo od indexu
akcií nebo jiného tržního indexu
Informace o investičním riziku:
Upozornění: S investováním do finančních nástrojů je spojeno i riziko. Pouze v případě, pokud do konce pojistné doby nenastal předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu
Informace o investiční strategii, je poskytnuta garance výplaty částky, tj. vyplatí se aktuální hodnota pojistné smlouvy, kdy částka odpovídá minimálně výši investované složky
jednorázového pojistného (tzv. "podmíněna garance"). V případě předčasného zániku podkladového aktiva může pojistník přijít o celou investici nebo její část. Pojistník plně
nese riziko spojené s investováním do podkladového aktiva v investiční strategii.

Informace o podmínkách a způsobu určení odkupného při odkupu nebo částečném odkupu:
-

Částečný odkup není možný
Při předčasném zániku pojištění pojistitel vyplatí pojistníkovi odkupné ve výši aktuální hodnoty pojistné smlouvy snížené o odkupní poplatek ve smyslu Sazebníku poplatků
pro IVŽP, odst. 2.2 a pojistně technických zásad pojistitele.
Maximální odkupní poplatek je 5% z hodnoty pojistné smlouvy. Pokud je aktuální hodnota pojistné smlouvy menší než investovaná složka jednorázového pojistného, odkupné je rovno aktuální hodnotě pojistné smlouvy. Pokud je aktuální hodnota pojistné smlouvy větší než investovaná složka jednorázového pojistného, odkupné je rovno
větší z hodnot: 95% z aktuální hodnoty pojistné smlouvy nebo investovaná složka jednorázového pojistného.

Popis poplatků nebo jiných nákladů, které platí pojistník, jsou zahrnuty v pojistném a snižuje se jimi hodnota investice:
Poplatky jsou uvedeny v dokumentu Sazebník poplatků pro IVŽP, který je platný bez změny obsahu po celou pojistnou dobu.
Jednorázové náklady (tarifní poplatek účtován jednorázově na počátku pojištění) - ve smyslu Sazebníku poplatků pro IVŽP, odst. 2.1.
Odkupní poplatek (tarifní poplatek účtován při odkupu) - ve smyslu Sazebníku poplatků pro IVŽP, odst. 2.2.

Periodicita a forma zasílání výpisu o stavu pojištění:
Informaci o aktuální hodnotě pojistné smlouvy zasílá pojistitel pojistníkovi jednou ročně.

Způsob zpřístupňování informací o aktuální ceně podílových jednotek jednotlivých fondů:
Aktuální vývoj hodnoty podkladového aktiva v rámci investiční strategie je zveřejněn ve smyslu Informace o investiční strategii na internetové stránce www.uniqa.cz.
V případě nejasností volejte Vašeho pojišťovacího poradce nebo infolinku UNIQA 488 125 125.

Platnost od: 30. 4. 2018

