Smluvní ujednání
verze ŽP-SU-ODP-0001

Bod 1
Úvodní ustanovení
Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto
pojištění ustanovení občanského zákoníku a všeobecných
pojistných podmínek pro životní pojištění. Všeobecné pojistné podmínky, které se na pojistnou smlouvu vztahují a které
byly pojistníkovi při uzavírání pojistné smlouvy předány, jsou
nedílnou součástí pojistné smlouvy.

chodové pojištění dále zabezpečovat výplatu důchodu pro pozůstalé v případě smrti pojištěného po sjednaném počátku výplaty důchodu základního.
3.2

Pojištění pro případ dožití
Výplata důchodu základního
Sjednaný důchod základní začne pojistitel vyplácet ode
dne ve smlouvě sjednaného počátku výplaty důchodu
základního. Důchod základní se vyplácí v dohodnutých
lhůtách předem, po dobu života pojištěného.
Pojištěný může při sjednání pojištění požádat o zkrácení doby výplaty důchodu na nejméně 5 let. Pojistitel
bude v tomto případě vyplácet zvýšený důchod základní po sjednanou zkrácenou dobu.
Právo na důchod základní má pojištěný.

3.3

Pojištění pro případ smrti
5 let jistý důchod základní
Zemře-li pojištěný do pátého výročí sjednaného počátku výplaty důchodu základního, nikoli následkem
sebevraždy do dvou let trvání pojištění, pojistitel vyplatí jednorázově hodnotu těch částek důchodu, které měly být vyplaceny do pátého výročí zahájení výplaty důchodu.
Právo na výplatu hodnoty částek důchodu, které měly být vyplaceny do pátého výročí počátku výplaty
důchodu základního v případě smrti pojištěného má
oprávněná osoba. Není-li oprávněná osoba určena
nebo nenabude-li tato osoba práva na plnění, má
právo na plnění osoba určená v ustanovení § 817
odst. 2 a 3 občanského zákoníku ve vztahu k pojištěnému.
Výplata důchodu pro pozůstalé
Je-li sjednán důchod pro pozůstalé a pojištěný zemře
v době trvání pojištění, nikoli následkem sebevraždy
do dvou let trvání pojištění, pojistitel začne vyplácet
důchod pro pozůstalé.
Důchod pro pozůstalé se vyplácí po dobu 10 let ve
sjednané výši a v dohodnutých lhůtách předem od prvního dne měsíce následujícího po smrti pojištěného.

Bod 2
Definice základních pojmů
Pojistníkem je ten, kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou
smlouvu.
Pojištěným je ten, na jehož život nebo zdraví se pojištění
sjednává.
Oprávněnou osobou je ten, komu v případě smrti pojištěného vznikne právo na pojistné plnění.
Sjednaným ročním důchodem se rozumí výše ročního důchodu příslušné složky, uvedená v pojistné smlouvě. Roční důchod, na který se pojištění sjednává, činí dvanáctinásobek
měsíčního důchodu, který se stanoví na celé stokoruny.
Splatným důchodem je sjednaný důchod, který může být
zvýšený v případě zkrácení doby výplaty. Jeho výše se stanovuje k okamžiku vzniku nároku na důchod z příslušné složky.

Bod 3
Důchodové pojištění
3.1

Rozsah nároků
Pojistná smlouva obsahuje důchodové pojištění. Rozsah nároků v důchodovém pojištění se řídí obsahem
uzavřené pojistné smlouvy a zvolenými složkami pojistného krytí.
Důchodové pojištění zabezpečuje pojištěnému okamžitou výplatu doživotního důchodu základního a výplatu 5 let jistého důchodu základního v případě smrti pojištěného po sjednaném počátku výplaty důchodu
základního.
Podle zvoleného rozsahu pojistného krytí může dů-

Právo na výplatu důchodu pro pozůstalé má oprávněná osoba. Není-li oprávněná osoba určena nebo nenabude-li práva na plnění, má právo na plnění osoba
určená v ustanovení § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku ve vztahu k pojištěnému.
Ten, komu vznikne právo na výplatu důchodu pro pozůstalé, může požádat do splatnosti prvního důchodu
o jednorázové plnění místo výplaty důchodu.
Zemře-li osoba, které je vyplácen důchod pro pozůstalé, je pojistitel povinen vyplatit hodnotu dosud
nevyplaceného důchodu dědicům této osoby jednorázově.

Bod 4
Podíly na výnosech z rezerv pojistného
Podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem se k důchodovému pojištění přiznávají podíly na výnosech z rezerv pojistného.
V době výplaty důchodu základního a důchodu pro pozůstalé se o podíly na výnosech z rezerv pojistného zvyšuje vyplácený důchod.
Při volbě jednorázové výplaty místo důchodu pro pozůstalé
se zvyšuje o podíly na výnosech z rezerv pojistného jednorázové plnění.

Bod 5
Společná ustanovení
5.1.

Jednorázové pojistné je splatné v den počátku pojištění.

5.2.

Podle ustanovení § 800 odst. 2 občanského zákoníku
toto pojištění může být vypovězeno do dvou měsíců
od uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní
lhůtou.

5.3.

Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, rezerva pojištění stanovená
podle pojistně technických zásad bude vyplacena
oprávněné osobě. Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude rezerva pojištění vyplacena pojistníkovi.
Výplatou pojištění končí.

