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Doplňkové pojistné podmínky
Kapitálového životního pojištění jednorázově placeného
verze ŽP- DPP-KŽPJ-0001

Bod 1
Úvodní ustanovení

Bod 3
Informace o pojištění

1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí
pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem České pojišťovny a.s.
dne 14. 9.2004 pod číslem jednacím 4 (dále jen „VPP
ŽP“). Všeobecné pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky, které se na pojistnou smlouvu vztahují a které byly pojistníkovi při uzavření pojistné
smlouvy předány, jsou nedílnou součástí pojistné
smlouvy.

3.1. Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s., která má sídlo
v České republice.

1.2. Pojistná smlouva obsahuje pojištění pro případ smrti
nebo dožití.

ČLÁNEK 1
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Bod 1
Pojistné
1.1. Jednorázové pojistné je splatné v den počátku pojištění.

Bod 2
Zánik pojištění
2.1. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvě může být sjednané pojištění vypovězeno pojistníkem i pojistitelem do dvou měsíců, od uzavření
pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou.
2.2. Po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy
může ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a 5 zákona
o pojistné smlouvě sjednané pojištění vypovědět pojistník. Výpověď musí být dána alespoň šest týdnů před
uplynutím pojistného období.
2.3. Zánik pojištění odpadnutím důvodu dalšího pojištění a uplynutím doby, na niž bylo sjednáno
2.3.1.

Pojištění zanikne smrtí pojištěného. Nejpozději pojištění zanikne, dožije-li se pojištěný konce pojištění.

2.3.2.

V případě, že smrt pojištěného není pojistnou událostí, vyplatí pojistitel oprávněné osobě rezervu pojistného stanovenou podle pojistně technických zásad pojistitele k datu, kdy se o smrti dozvěděl.
Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato
částka vyplacena pojistníkovi.

2.4. Zánik pojištění jako důsledek nezaplacení jednorázového pojistného
Pokud pojištění zanikne z důvodu nezaplacení jednorázového pojistného, pojistitel má právo na rizikové
pojistné do zániku pojištění.

3.2. Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem jejího zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojistné
smlouvy.
3.3. Odkupné se určuje jako část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění.
3.4. Pojistné lze zaplatit hotovostně nebo bezhotovostně.
3.5. Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy odstoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud pojistník nebo pojištěný zodpoví při
sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by při
pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou
smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliže mu pojistitel nebo jím
zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného
pojištění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy může
pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne,
kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To
platí i v případě změny pojistné smlouvy.
3.6. Na pojištění se vztahuje právní úprava zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
3.7. Odstoupení od pojistné smlouvy, stížnosti pojistníků,
pojištěných nebo oprávněných osob se zasílají na adresu Česká pojišťovna a.s., P.O. BOX 305, 601 00 Brno. Stížnosti budou vyřizovány bez zbytečného odkladu specializovanými zaměstnanci. Pojistníci, pojištění
nebo oprávněné osoby se mohou se svými stížnostmi
obrátit i na Ministerstvo financí.
3.8. Pojistník a pojištěný je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve
znění novel, oprávněn být na základě žádosti kdykoliv
bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných pojistitelem. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se
sdělením požadované informace. Výše úhrady je stanovena v Přehledu poplatků.
3.9. Pokud pojistník nebo pojištěný zjistí, že došlo k porušení povinností uložených pojistiteli citovaným zákonem, má právo požadovat na pojistiteli nápravu,
event. se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

3.10. Pojistitel informuje pojistníka (pojištěného), že poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 4 zákona o pojistné smlouvě je povinné a je podmínkou uzavření pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních
údajů uvedených v této pojistné smlouvě je nutné zejména pro stanovení výše pojistného rizika.
3.11. Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ručně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců a dále
zpracovatelů, se kterými uzavře smlouvy o zpracování
osobních údajů za podmínek zákona o ochraně osobních údajů. Informace o osobních údajích mohou být
pojistitelem zpřístupněny zajistitelům za podmínek
stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dále subjektům oprávněným požadovat zpřístupnění
údajů podle zvláštních právních předpisů.

ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ
Bod 1
Pojištění pro případ smrti nebo dožití
1.1. Rozsah nároků
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěného,
nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, nebo dožije-li se pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pojistitel vyplatí
oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku základního pojištění.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěného
následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění,
zanikne bez práva na plnění celé pojištění. V takovém
případě bude vyplacena oprávněné osobě rezerva pojistného stanovená podle pojistně technických zásad
pojistitele k datu, kdy se pojistitel o smrti dozvěděl. Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato částka vyplacena pojistníkovi.

Bod 2
Podíly na výnosech z rezerv pojistného
2.1. Oprávněná osoba má právo na podíl na výnosech z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy (dále jen "výnosy"), za každý kalendářní rok
trvání pojištění, a to za podmínky, že o jejich přiznání
za příslušný kalendářní rok rozhodne představenstvo
společnosti, a v rozsahu, které ve svém rozhodnutí určí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti učiní rozhodnutí o přiznání či nepřiznání a rozsahu podílu oprávněné osoby na výnosech za uplynulý
kalendářní rok do 30.6. běžného kalendářního roku.
2.2. Podíly na výnosech z rezerv pojistného se vyplácejí při
skončení pojištění.

