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Erasmus Wilson
profesor Oxfordu

„When the Paris
Exhibition closes,
electric light will
close with it and
no more be heard
of.“
(1878)

Lord Kelvin
britský fyzik

„Heavier than
air flying
machines are
impossible.“
(1895)

Lee de Forest
americký vynálezce

„While theoretically
and technically
television may be
feasible,
commercially and
financially it is an
impossibility.“
(1926)

Neznámý český
pojistný matematik

„Klienti nemusí
přesně vědět, kolik
se sráží z jejich
podílového účtu,
hlavně když je to
podle mého
vzorečku správně.“
(2015)

Neawspeeak? Rozumíme si?
Počáteční poplatek
Běžné pojistné zaplacené za první a
druhý rok trvání pojištění bude použito k
vytvoření základních podílových
jednotek.
.. Vždy k datu výročí trvání pojištění,
naposledy však na rozhodné výročí, bude
počet základních podílových jednotek
snížen o hodnotu odpovídající poplatku
ze základních
jednotek.
.. Doba vytváření základních jednotek: 2
roky, Doba strhávání poplatků ze
základních jednotek: pojistná doba, max.
30 let, Poplatek ze základních jednotek:
10 %

Počáteční poplatek
Alokační poplatek .. je nákladovou
položkou snížená tvorba kapitálové
hodnoty v období prvních 36 měsíců
trvání smlouvy (tzv. alokace), která je
uplatňována na zaplacené běžné
pojistné po uzavření pojistné smlouvy
a v případech zvýšení běžně placeného
pojistného na rozdíl mezi novou a
původní výší pojistného. Zaplacené
běžné pojistné je snižováno o příslušné
procento podle sjednané doby trvání
smlouvy či podle zbývajícího počtu let
od provedení navýšení.

Newspeak? Rozumíme si?
Poplatek za ukončení
.. nebylo‐li zaplaceno běžné pojistné
alespoň za dva roky od technického
počátku pojištění nebo od posledního
navýšení běžného pojistného, pak také o
částku určenou podle pojistně‐technických
zásad odpovídající poplatkům ze základních
jednotek (podle čl. 6, odst. 10), které měly
být vytvořeny od data technického počátku
ze smluvně sjednaného běžného
pojistného, resp. od data platnosti změny
pojistného z navýšené části běžného
pojistného (jak je vymezeno
v čl. 1, písm. d)). Zjednodušený orientační
výpočet hodnoty odkupného je uveden v
aktuálních Obchodních podmínkách
pojistitele.

Poplatek za ukončení
částka ve výši dosud
neuhrazených poplatků na
pokryti počátečních nákladů
pojišťovny za období prvních 3
let od počátku pojištěni a/nebo
za období prvních 3 let od
zvýšeni pojistného, a to i v
případě zrušeni pojištěni před
uplynutím těchto 3 let + 3 % z
hodnoty podílových jednotek
garantovaného fondu

Poplatek z
pojistného
Rozdíl mezi
nákupní a prodejní
cenou podílové
jednotky činí 5%.

Poplatky: A nebo B?
Sazebník poplatků
Měsíční poplatek
Poplatek z investice
Poplatek za správu fondů
Vystavení duplikátu/informace o…
Změna alokace/převod/odkup
Počáteční poplatek
Storno poplatek
Další poplatky ….

Pojistné: A nebo B?
Jasná cena od počátku
do konce
Smrt
Invalidita
Pracovní neschopnost
Trvalé následky
Závažné nemoci
Hospitalizace
Zproštění
Celkem
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