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RIZIKOVÉ REKREAČNÍ SPORTY

PŘEDBĚŽNÉ KRYTÍ

DOPLŇKOVÁ A RIZIKOVÁ 
POJIŠTĚNÍ



BONUSY

ZA VĚRNOST

ZA BEZEŠKODNÍ PRŮBĚH
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BONUS ZA VĚRNOST

 Nemusí být o něj žádáno, připisován automaticky

 Podmínkou přiznání – délka trvání smlouvy min. 20 let

 Připisován za období prvních 15 let od počátku smlouvy ve 

výši 5 %  ze sjednaného a skutečně uhrazeného běžného 
pojistného (částka pro roční zhodnocení se řídí platným přehledem poplatků a 
parametrů produktu  a může být průběžně upravována)

 Po 15 letech celý bonus převeden do garantovaného fondu 
pro mimořádné pojistné

5



BONUS ZA BEZEŠKODNÍ PRŮBĚH
 Nemusí být o něj žádáno, přiznán automaticky

 Připisován ke smlouvám, u kterých ve sledovaném pětiletém 
období nenastala pojistná událost (1. obdobím je 1.–5. rok)

 Bonus je stanoven ve výši 10 %  z celkového rizikového 
pojistného za uplynulý pojistný rok  (částka pro roční zhodnocení se 
řídí platným přehledem poplatků a parametrů produktu  a může být průběžně 
upravována)

 Po uplynutí sledovaného pětiletého období celý připsaný 
bonus převeden do garantovaného fondu pro mimořádné 
pojistné
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PROGRAM ŘÍZENÍ INVESTIC

 Průběžná ochrana investic před 
    možnými výkyvy na finančních trzích

 Automatický výběr fondů pro alokování 
pojistného v závislosti na investičním horizontu 
pojistné smlouvy 

 Program je stanoven na celou dobu trvání 
smlouvy

 Program neumožňuje kombinovat s dalšími 
fondy nebo strategiemi
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ZAMYKÁNÍ VÝNOSŮ

 Ochrana části dosaženého zhodnocení v pojistné smlouvě

 Výnosy  zamykány při zhodnocení vyšším než 5 %
(částka pro roční zhodnocení se řídí platným přehledem poplatků a 
parametrů produktu  a může být průběžně upravována)

 Výnosy ze všech investičních podílových fondů i z programu 
řízení investic  (s výjimkou H-FIX fondu a garantovaného fondu) 
jednou ročně převáděny do garantovaného fondu pro 
mimořádné pojistné

 Zamykání výnosů pouze u fondů, na nichž zhodnocení za 
uplynulý rok překročí stanovené %

8



FLEXI životní pojištění

v programu 

 Přechod na nové pojistné podmínky a pravidla s 
možností úpravy/sjednání všech nových pojištění

 Úpravy až 10 let starých smluv bez dalších nákladů a 
vstupních poplatků 

 Daňová uznatelnost upravované smlouvy
 Sjednávání úprav od 1. ledna 2011
 Návrh na úpravu potvrzen vystavením dodatku 
      (s přečíslováním upravené pojistné smlouvy)

 Účinnost dodatku nejdříve od 1. února 2011
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