DoplÀkové pojistné podmínky
OkamÏitého dÛchodového programu
verze ÎP-DPP-ODP-0003

Bod 1
Úvodní ustanovení
1.1.

1.2.

Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí
pro toto poji‰tûní ustanovení zákona o pojistné smlouvû a V‰eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji‰tûní
schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny a.s. dne
14. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 4 (dále jen „VPP ÎP“).
V‰eobecné pojistné podmínky a doplÀkové pojistné
podmínky, které se na pojistnou smlouvu vztahují
a které byly pojistníkovi pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy
pﬁedány, jsou nedílnou souãástí pojistné smlouvy.

4.2.

Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavﬁením pojistné smlouvy a okamÏikem jejího zániku, resp. trváním a existencí závazkÛ z pojistné smlouvy.

4.3.

Odkupné se urãuje jako ãást nespotﬁebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva
vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami k datu
zániku poji‰tûní.

4.4.

Pojistné se platí jednorázovû, a to bezhotovostnû.

4.5.

Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy
odstoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy
odstoupit, pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zodpoví
pﬁi sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy
pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, jestliÏe by pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ
pojistnou smlouvu neuzavﬁel. Pojistník má právo
od pojistné smlouvy odstoupit, jestliÏe mu pojistitel nebo jím zmocnûn˘ zástupce nepravdivû nebo
neúplnû zodpovûdûl jeho písemné dotazy t˘kající
se sjednávaného poji‰tûní. Právo odstoupit od pojistné smlouvy mÛÏe pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne, kdy takovou skuteãnost
zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v pﬁípadû zmûny pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva obsahuje dÛchodové poji‰tûní.

Bod 2
Definice pojmÛ
2.1.

Sjednan˘m roãním dÛchodem se rozumí v˘‰e
roãního dÛchodu základního nebo dÛchodu pro
pozÛstalé, uvedená v pojistné smlouvû. Roãní dÛchod, na kter˘ se poji‰tûní sjednává, ãiní dvanáctinásobek mûsíãního dÛchodu, kter˘ se stanoví na
celé stokoruny.

2.2.

Splatn˘m dÛchodem je sjednan˘ dÛchod, kter˘ mÛÏe b˘t zv˘‰en˘ v pﬁípadû zkrácení doby v˘platy. Jeho
v˘‰e se stanovuje k okamÏiku vzniku nároku na dÛchod základní nebo dÛchod pro pozÛstalé.

âLÁNEK 1
SPOLEâNÁ USTANOVENÍ

4.6.

Na poji‰tûní se vztahuje právní úprava zákona
ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ, v platném znûní.

4.7.

Odstoupení od pojistné smlouvy, stíÏnosti pojistníkÛ, poji‰tûn˘ch nebo oprávnûn˘ch osob se zasílají
na adresu: âeská poji‰Èovna a.s., P.O. BOX 305,
601 00 Brno. StíÏnosti budou vyﬁizovány bez zbyteãného odkladu specializovan˘mi zamûstnanci.
Pojistníci, poji‰tûní nebo oprávnûné osoby se mohou se sv˘mi stíÏnostmi obrátit i na âeskou národní banku.

4.8.

Pojistník a poji‰tûn˘ je, zejména ve smyslu § 12
a § 21 zákona o ochranû osobních údajÛ ã. 101/2000
Sb., ve znûní novel, oprávnûn b˘t na základû Ïádosti
kdykoliv bez zbyteãného odkladu informován
o osobních údajích o nûm zpracovávan˘ch pojistitelem. Tuto informaci obdrÏí za úhradu nutn˘ch nákladÛ souvisejících se sdûlením poÏadované informace.
V˘‰e úhrady je stanovena v Pﬁehledu poplatkÛ.

4.9.

Pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zjistí, Ïe do‰lo k poru‰ení povinností uloÏen˘ch pojistiteli citovan˘m zákonem, má právo poÏadovat na pojistiteli nápravu,
event. se obrátit na Úﬁad pro ochranu osobních údajÛ s Ïádostí o zaji‰tûní opatﬁení k nápravû.

Bod 1
Pojistné
1.1.

Jednorázové pojistné je splatné v den poãátku
poji‰tûní.

1.2.

Pojistitel má právo na náhradu nákladÛ na upomínání
o zaplacení pojistného, které nebylo vãas a ﬁádnû zaplaceno.

Bod 2
Zánik poji‰tûní
2.1.

Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvû toto poji‰tûní mÛÏe b˘t vypovûzeno do dvou
mûsícÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy s osmidenní v˘povûdní lhÛtou.

2.2.

Zánik poji‰tûní odpadnutím dÛvodu dal‰ího
poji‰tûní

2.2.1.
2.3.
2.3.1.

Poji‰tûní zanikne smrtí poji‰tûného.
Odkupné
Nárok na odkupné ve smyslu VPP ÎP je pouze u dÛchodu pro pozÛstalé.

Bod 3
Forma právních úkonÛ
3.1.

Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu, není-li uvedeno jinak.

3.2.

Oznámení pojistné události ve smyslu zákona o pojistné smlouvû resp. v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
je moÏné podat rovnûÏ telefonicky na telefonním ãísle zveﬁejnûném k tomuto úãelu pojistitelem na jeho
obchodních místech. Na základû telefonicky podaného oznámení pojistné události je pojistitel oprávnûn si
pro provedení ‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu jeho povinnosti plnit, vyÏádat potﬁebné doklady v listinné podobû.

3.3.

Pojistník mÛÏe telefonicky podat takov˘ návrh na
zmûnu pojistné smlouvy, kter˘ je uveden v Pﬁehledu zpÛsobÛ podávání návrhÛ na zmûnu pojistné
smlouvy a dal‰ích pokynÛ, pﬁístupném na obchodních místech pojistitele a na internetov˘ch stránkách pojistitele.

3.4.

Úkony uvedené v bodech 3.2. a 3.3. mÛÏe pojistitel
umoÏnit podat rovnûÏ e-mailem nebo prostﬁednictvím
webového kanálu a to zveﬁejnûním v Pﬁehledu zpÛsobÛ podávání návrhÛ na zmûnu pojistné smlouvy a dal‰ích pokynÛ, pﬁístupném na obchodních místech pojistitele a na internetov˘ch stránkách pojistitele.

4.1.

Pojistitelem je âeská poji‰Èovna a.s., která má sídlo
v âeské republice.

1.2.

Poji‰tûní pro pﬁípad doÏití
V˘plata dÛchodu základního
Sjednan˘ dÛchod základní pojistitel vyplácí ode dne
poãátku v˘platy dÛchodu základního sjednaného
v pojistné smlouvû. DÛchod základní se vyplácí v dohodnut˘ch lhÛtách pﬁedem po dobu Ïivota poji‰tûného.
Poji‰tûn˘ mÛÏe pﬁi sjednání poji‰tûní poÏádat o zkrácení doby v˘platy dÛchodu na nejménû 5 let. Pojistitel bude v tomto pﬁípadû vyplácet zv˘‰en˘ dÛchod
základní po sjednanou zkrácenou dobu.
Právo na dÛchod základní má poji‰tûn˘.

1.3.

Poji‰tûní pro pﬁípad smrti
5 let jist˘ dÛchod základní
Zemﬁe-li poji‰tûn˘ do pátého v˘roãí sjednaného poãátku v˘platy dÛchodu základního, nikoli následkem
sebevraÏdy do dvou let trvání poji‰tûní, pojistitel vyplatí obmy‰lenému jednorázovû hodnotu tûch ãástek dÛchodu, které mûly b˘t vyplaceny do pátého v˘roãí zahájení v˘platy dÛchodu základního.
Právo na v˘platu hodnoty ãástek dÛchodu, které mûly
b˘t vyplaceny do pátého v˘roãí poãátku v˘platy dÛchodu základního v pﬁípadû smrti poji‰tûného má obmy‰len˘.
Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo
nenabyl- li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle § 51 odst. 2 a 3 zákona o pojistné
smlouvû.
V˘plata dÛchodu pro pozÛstalé
Je-li sjednáno poji‰tûní pro pﬁípad smrti poji‰tûného
a poji‰tûn˘ zemﬁe po sjednaném poãátku v˘platy dÛchodu základního, nikoli následkem sebevraÏdy do
dvou let trvání poji‰tûní, pojistitel zaãne vyplácet obmy‰lenému dÛchod pro pozÛstalé.
DÛchod pro pozÛstalé se vyplácí po dobu 10 let ve
sjednané v˘‰i a v dohodnut˘ch lhÛtách pﬁedem od
prvního dne mûsíce následujícího po smrti poji‰tûného.
Právo na v˘platu dÛchodu pro pozÛstalé má obmy‰len˘. Není-li obmy‰len˘ urãen nebo nenabude-li práva na plnûní, má právo na plnûní osoba urãená podle § 51 odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvû.
Zemﬁe-li osoba, které je vyplácen dÛchod pro pozÛstalé, je pojistitel povinen vyplatit hodnotu dosud nevyplaceného dÛchodu dûdicÛm této osoby jednorázovû.
SebevraÏda do 2 let trvání poji‰tûní
Dojde-li ke smrti poji‰tûného následkem sebevraÏdy do dvou let trvání poji‰tûní, zanikne bez práva
na plnûní celé poji‰tûní. V takovém pﬁípadû pojistitel vyplatí pojistníkovi rezervu pojistného stanovenou podle pojistnû technick˘ch zásad pojistitele
k datu, kdy se pojistitel o smrti dozvûdûl. Je-li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem, má právo na v˘platu
této ãástky obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní,
nab˘vají ho osoby urãené podle § 51 odst. 2 a 3
zákona o pojistné smlouvû.

4.10. Pojistitel informuje pojistníka (poji‰tûného), Ïe
poskytnutí osobních údajÛ v rozsahu uvedeném
v § 4 zákona o pojistné smlouvû je povinné a je
podmínkou uzavﬁení pojistné smlouvy. Poskytnutí
ostatních osobních údajÛ uveden˘ch v této pojistné smlouvû je nutné zejména pro stanovení v˘‰e
pojistného rizika.
4.11. Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ruãnû
i automatizovanû prostﬁednictvím sv˘ch zamûstnancÛ a dále zpracovatelÛ, se kter˘mi uzavﬁe
smlouvy o zpracování osobních údajÛ za podmínek
zákona o ochranû osobních údajÛ. Informace
o osobních údajích mohou b˘t pojistitelem zpﬁístupnûny zajistitelÛm za podmínek stanoven˘ch
zákonem o ochranû osobních údajÛ a dále subjektÛm oprávnûn˘m poÏadovat zpﬁístupnûní údajÛ
podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.
4.12. Spoleãnosti, které náleÏejí do stejného koncernu jako âeská poji‰Èovna a.s., jsou zejména spoleãnost
Home Credit a.s., Iâ: 26978636, se sídlem Brno,
Moravské námûstí 249/8, okres Brno-mûsto, PSâ
602 00; âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s., Iâ:
43873766, se sídlem Praha 1, PurkyÀova 74/2, PSâ
110 00; Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s., Iâ:
61858692, se sídlem Praha 1, Truhláﬁská 1106/9,
PSâ 110 00; âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s., Iâ:
49240749 se sídlem Praha 10, Litevská 1174/8, PSâ
100 05. Aktuální pﬁehled spoleãností je k dispozici
na internetov˘ch stránkách pojistitele.

âLÁNEK 2
DÒCHODOVÉ POJI·TùNÍ
Bod 1

Bod 4
Informace o poji‰tûní

DÛchodové poji‰tûní zabezpeãuje poji‰tûnému okamÏitou v˘platu doÏivotního dÛchodu základního
a v˘platu 5 let jistého dÛchodu základního v pﬁípadû
smrti poji‰tûného po sjednaném poãátku v˘platy dÛchodu základního.
DÛchodové poji‰tûní mÛÏe dále zabezpeãovat v˘platu dÛchodu pro pozÛstalé v pﬁípadû smrti poji‰tûného po sjednaném poãátku v˘platy dÛchodu základního, byl-li dÛchod pro pozÛstalé v pojistné smlouvû
sjednán.

1.1.

Rozsah nárokÛ
Pojistná smlouva obsahuje okamÏité dÛchodové poji‰tûní. Rozsah nárokÛ v dÛchodovém poji‰tûní se ﬁídí
obsahem uzavﬁené pojistné smlouvy.

Bod 2
Podíly na v˘nosech z rezerv pojistného
2.1.

Oprávnûná osoba má právo na podíl na v˘nosech
z finanãního umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou
technické rezervy (dále jen „v˘nosy“), za kaÏd˘ kalendáﬁní rok trvání poji‰tûní, a to za podmínky, Ïe
o jejich pﬁiznání za pﬁíslu‰n˘ kalendáﬁní rok rozhodne pﬁedstavenstvo spoleãnosti, a v rozsahu, které ve
svém rozhodnutí urãí pﬁedstavenstvo spoleãnosti.
Pﬁedstavenstvo spoleãnosti uãiní rozhodnutí o pﬁiznání ãi nepﬁiznání a rozsahu podílu oprávnûné osoby na v˘nosech za uplynul˘ kalendáﬁní rok do 30. 6.
bûÏného kalendáﬁního roku.

2.2.

V dobû v˘platy dÛchodu základního a dÛchodu pro
pozÛstalé se o podíly na v˘nosech z rezerv pojistného zvy‰uje vyplácen˘ dÛchod.
Pﬁi volbû jednorázové v˘platy místo dÛchodu pro pozÛstalé se zvy‰uje o podíly na v˘nosech z rezerv pojistného jednorázové plnûní.

