
Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
mesačná  1,70

štvrťročná  1,50
polročná  1,30

ročná  1,20
 1,80
 1,80

1,50 % p.a.
0,70 % p.a.
1,05 % p.a.
1,50 % p.a.

 MM o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE1 o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE2 o.p.f. 1,50 % p.a.

Vysvetlivky

*

Zlaté fondy

**

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.

Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, že je poistenie v splatenom stave.

Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek z 
Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected 
Equity fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.

Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s 
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov**

2 % z hodnoty podielových jednotiek Protected Equity fondov
Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, 
čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

poplatok správcua 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je 1x mesačne v deň, ktorý sa na deň zhoduje s dňom 
začiatku poistenia.

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s poistením*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu)

Hradený týždenne znížením počtu 
APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Pre poistenie  s bežne 
plateným poistným v 
závislosti od lehoty platenia

 Pre poistenie s jednorazovým poistným 
 Pre poistenie v splatenom stave 

ADF

 +

AF
ZF
DDF

SF

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Zdroj: www.allianzsp.sk



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
mesačná  1,70
štvrťročná  1,50
polročná  1,30
ročná  1,20

 1,80
 1,80

Vysvetlivky

*

TOP INVEST

Tento poplatok je zohľadnený v cene 
podielovej jednotky príslušného fondu

Poplatok za správu fondu

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.
Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, že je IŽP v splatenom stave.

1,50 % p.a.ADF

DDF 1,50 % p.a.
+

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za nesplatené 
počiato čné náklady

Poplatok za nesplatené po čiato čné náklady

Uhradený jednorazovo znížením počtu 
PPJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od 
poistnej zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne
Hradený znížením počtu APJ na účte 

poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníka

0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Hradený týždenne znížením počtu APJ 
na účte poistníka

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Hradený mesačne zniľovaním počtu 
APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je 1x mesačne v deň, ktorý sa na deň zhoduje s dňom 
začiatku poistenia.

Poplatok za po čiato čné náklady

3 % z hodnoty PPJ Hradený ročne znížením počtu PPJ na 
účte poistníka až do kalendárneho 

roka, v ktorom poistený dovŕši vek 65 
rokov (vrátane)

Splatnosť poplatku je vo výročný deň.

Pre poistenie  s bežne 
plateným poistným v 
závislosti od lehoty platenia

 Pre poistenie s jednorazovým poistným 
 Pre poistenie v splatenom stave 

Výška poplatku (v EUR)

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 
veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s 

výplatou odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k 
prevedeniu IŽP do splateného stavu.

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Správny poplatok

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s IŽP*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu)

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
mesačná  1,70
štvrťročná  1,50
polročná  1,30
ročná  1,20

 1,80

1,50 % p.a.
0,70 % p.a.
1,05 % p.a.
1,50 % p.a.

 MM o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE1 o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE2 o.p.f. 1,50 % p.a.

Vysvetlivky

*

EURO INVEST

**

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.

Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, ak je IŽP v splatenom stave.

Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek z 
Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected 
Equity fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.
Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s 
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov**

2 % z hodnoty podielových jednotiek Protected Equity fondov
Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, 
čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za nesplatené 
počiato čné náklady

Poplatok za nesplatené po čiato čné náklady

Uhradený jednorazovo znížením 
počtu PPJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s IŽP*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu) Hradený týždenne znížením počtu 

APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka

Poplatok za po čiato čné náklady

6 % z hodnoty PPJ Hradený ročne znížením počtu PPJ 
na účte poistníka až do 

kalendárneho roka, v ktorom 
poistený dovŕši vek 65 rokov 

(vrátane)

Splatnosť poplatku je vo výročný deň.

Lehota platenia

 Pre poistenie  v splatenom stave 

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 
veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 

odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP 
do splateného stavu.

ADF

 +

AF
ZF
DDF

SF

0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
mesačná  1,70
štvrťročná  1,50
polročná  1,30
ročná  1,20

 1,80

1,05 % p.a.
0,70 % p.a.
1,05 % p.a.
1,50 % p.a.

 MM o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE1 o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE2 o.p.f. 1,50 % p.a.

Vysvetlivky

*

DDF

SF

EURO BUSINESS
Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku 
poistenia.

Poplatok za po čiato čné náklady

6 % z hodnoty PPJ Hradený ročne znížením počtu PPJ 
na účte poistníka až do 

kalendárneho roka, v ktorom 
poistený dovŕši vek 65 rokov 

(vrátane)

Splatnosť poplatku je vo výročný deň

 Pre poistenie  v splatenom stave 

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s IŽP*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu)

Hradený týždenne znížením počtu 
APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za nesplatené 
počiato čné náklady

Poplatok za nesplatené po čiato čné náklady

Uhradený jednorazovo znížením 
počtu PPJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.

2 % z hodnoty podielových jednotiek Protected Equity fondov
Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, 
čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

ADF

 +

AF
ZF

**

 Lehota

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 
veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 

odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP 
do splateného stavu.

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.
Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, ak je IŽP v splatenom stave.
Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek z 
Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected 
Equity fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.

Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s 
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov**



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
Pre poistenie  s bežne 
plateným poistným

2,2

Pre poistenie v splatenom 
stave

2

Success Absolute fond 1,00% p.a.

Success Relative fond 0,80% p.a.
Success Flexible fond 0,85% p.a.
Success Protected fond 1,05% p.a.

Vysvetlivky

*
**

INVESTIČNÉ KONTO BUDÚCNOSTI

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku 

poistenia.

Poplatok za riziko spojené s IŽP*
Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 

pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu)
Hradený týždenne znížením počtu APJ 

na účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň ocenenia majetku investičných fondov.

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

6 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 3 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie .

Poistné  za riziko spojené s IŽP sa neuplatňuje v prípade, že je IŽP v splatenom stave.

Poplatok za počiatočné náklady sa počas trvania poistenia znižuje a po roku, v ktorom poistený dosiahol vek 65 rokov 
alebo poistná zmluva  bola v platnosti minimálne 30 rokov alebo IŽP bolo prevedené do splateného stavu (po 
dosiahnutí veku 65 rokov, alebo po 30 rokoch trvania platnosti poistnej zmluvy), sa neuplatňuje.

Poplatok za po čiatočné náklady pri 
zrušení poistnej zmluvy alebo 
prevedení IŽP na poistenie v 
splatenom stave**

Poplatok za počiatočné náklady

Uhradený jednorazovo znížením počtu 
PPJ na účte poistníka pri zániku IŽP s 

výplatou odbytného alebo pri prevedení 
IŽP na poistenie v splatenom stave

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP na poistenie v splatenom stave.

+

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 
veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 

odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu 
IŽP na poistenie v splatenom stave.

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v cene 

podielovej jednotky príslušného fondu

Splatnosť poplatku je v deň ocenenia majetku investičných fondov.

Poplatok za čiasto čný odkup
6 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 3 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na účte 

poistníka



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku

1,33

1,83

1,83

AAF 0,700 % p.a.
AZF 1,050 % p.a.
ADF 1,125 % p.a.
AADF 0,700 % p.a.
ADDF 1,150 % p.a.

ASF Peňažný fond 
1,50 % p.a.

Zabezpečený 1,50 % p.a. fond I
Zabezpečený 1,50 % p.a. fond II

Vysvetlivky

*

**

Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok

Pre poistenie  s bežne plateným poistným

Pre poistenie s jednorazovým poistným

Pre poistenie v splatenom stave

INVEST

Hradený mesačne nižovaním počtu 
APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku poistenia.

Poplatok za riziko spojené s IŽP*
Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 

pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu) Hradený týždenne znížením počtu 
APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň ocenenia majetku investičných fondov.

Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,32 EUR Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,32 EUR Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,32 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,64 EUR - raz ročne bezplatne

Poplatok za po čiatočné náklady pri 
zrušení poistnej zmluvy alebo 
prevedení IŽP na poistenie v 
splatenom stave**

Poplatok za počiatočné náklady

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného veku 
poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 

odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP 
na poistenie v splatenom stave.

Uhradený jednorazovo znížením 
počtu PPJ na účte poistníka pri 

zániku IŽP s výplatou odbytného 
alebo pri prevedení IŽP na poistenie 

v splatenom staveSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP na poistenie v splatenom stave.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na účte 
poistníka

0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Odkupný poplatok zo 
Zabezpečených fondov***

2 % z hodnoty podielových jednotiek Zabezpečených fondov
Hradený znížením počtu APJ na účte 

poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup zo Zabezpečených fondov (pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom 
odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
+

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 
príslušného 
podielového fondu

Tento poplatok je zohľadnený v cene 
podielovej jednotky príslušného fondu

Splatnosť poplatku je v deň ocenenia majetku investičných fondov.

***

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , AAF 
– Allianz akciový fond, AZF – Allianz zmiešaný fond, ADF – Allianz dlhopisový fond, AADF – Allianz akciový dynamický 
fond, ADDF – Allianz dlhopisový dynamický fond, ASF – Allianz strategie fond.

Odkupný poplatok zo Zabezpečených fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek zo 
Zabezpečených fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek zo Zabezpečených 
fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.

Poistné  za riziko spojené s IŽP sa neuplatňuje v prípade, že je IŽP v splatenom stave.

Poplatok za počiatočné náklady sa počas trvania poistenia znižuje a po roku, v ktorom poistený dosiahol vek 65 rokov 
alebo poistná zmluva  bola v platnosti minimálne 30 rokov alebo IŽP bolo prevedené na poistenie v splatenom stave 
(po dosiahnutí veku 65 rokov, alebo po 30 rokoch trvania platnosti poistnej zmluvy), sa neuplatňuje.

Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou 
odbytného zo Zabezpečeného fondu I k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2010, a pri 
prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného zo Zabezpečeného 
fondu II k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku

mesačná  1,70

štvrťročná  1,50
polročná  1,30
ročná  1,20

 1,80

 1,80

1,50 % p.a.

0,70 % p.a.

1,05 % p.a.
1,50 % p.a.

 MM o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE1 o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE2 o.p.f. 1,50 % p.a.

Vysvetlivky

*

INVEST STRATEGY

 Pre poistenie v splatenom stave 

ADF

 +

AF

ZF
DDF

SF

Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je 1x mesačne v deň, ktorý sa na deň zhoduje s dňom 
začiatku poistenia.

Poplatok za po čiato čné náklady

3 % z hodnoty PPJ
Hradený ročne znížením počtu PPJ 

na účte poistníka až do 
kalendárneho roka, v ktorom 
poistený dovŕši vek 65 rokov 

(vrátane)
Splatnosť poplatku je vo výročný deň.

Pre poistenie  s bežne 
plateným poistným v 
závislosti od lehoty platenia

 Pre poistenie s jednorazovým poistným 

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s IŽP*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu)

Hradený týždenne znížením počtu 
APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za nesplatené po čiato čné náklady

Uhradený jednorazovo znížením 
počtu PPJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 
odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, 

čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za nesplatené 
počiato čné náklady

**

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.

Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, že je IŽP v splatenom stave.

Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek z 
Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected 
Equity fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.

Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s 
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 
veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 

odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP 
do splateného stavu.

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov**

2 % z hodnoty podielových jednotiek Protected Equity fondov



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
 1,66
 1,49
 1,33
 1,16

 1,83

Variabilný*

Rok poistenia 
1 až 2 100%

3 25%
4 14%
5 8%
6 5%

7 až 15 3%
16 a viac 0%

1,50 % p.a.
 MM 1,50 % p.a.
 PE1 1,50 % p.a.
 PE2 1,50 % p.a.

*

**

INVEST PREMIUM

Fixný

Percento

ADF

 +
SF

 Pre poistenie  v splatenom 
stave 

mesačná
štvrťročná
polročná
ročná

Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je 1x mesačne v deň, ktorý sa na deň zhoduje s dňom 
začiatku poistenia.

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s poistením**

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu) Hradený týždenne znížením počtu 

APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

 0,175 % z hodnoty účtu poistníka

 Lehota 
 platenia

Poplatok za zvýšenie poistného
3,32 EUR Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,32 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,32 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod APJ medzi 
fondmi

6,64 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
0,3 % z hodnoty odkupu APJ Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

z hodnoty účtu poistníka

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov***

2% z hodnoty APJ Protected Equity fondov
Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, 
čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

Vysvetlivky

***

APJ – akumulačné podielové jednotky , ADF – Akciový dynamický fond, SF – Strategie fond,
MM – Money Market o.p.f., PE1 – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 – Protected Equity 2 o.p.f.

Variabilný správny poplatok sa neuplatňuje počas doby trvania poistenia v splatenom stave, ak poistenie bolo 
prevedené do splateného stavu v pätnásty výročný deň.

Poplatok za krytie rizika spojeného s poistením sa neuplatňuje v prípade, že je poistenie v splatenom stave.
Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode APJ z ktoréhokoľvek z Protected Equity fondov, 
pri čiastočnom odkupe APJ ktoréhokoľvek z Protected Equity fondov, alebo pri zániku poistenia s výplatou 
odbytného.
Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode APJ, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu párneho kalendárneho roka a pri prevode APJ, čiastočnom odkupe alebo 
zániku poistenia s výplatou odbytného z Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu nepárneho kalendárneho roka.



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
 1,70
 1,50
 1,30
 1,20

 1,80

1,50 % p.a.
0,70 % p.a.
1,05 % p.a.
1,50 % p.a.

 MM o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE1 o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE2 o.p.f. 1,50 % p.a.

Vysvetlivky

*

AF
ZF
DDF

SF

Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 
veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 

odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP 
do splateného stavu.

INVEST PLUS
Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním 

počtu APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku 
poistenia.

Poplatok za po čiato čné náklady

6 % z hodnoty PPJ Hradený ročne znížením počtu PPJ 
na účte poistníka až do 

kalendárneho roka, v ktorom 
poistený dovŕši vek 65 rokov 

(vrátane)

Splatnosť poplatku je vo výročný deň.

 Pre poistenie  v splatenom stave 

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s IŽP*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu) Hradený týždenne znížením počtu 

APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka

0,3 % z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za nesplatené 
počiato čné náklady

Poplatok za nesplatené po čiato čné náklady

Uhradený jednorazovo znížením 
počtu PPJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov**

2 % z hodnoty podielových jednotiek Protected Equity fondov
Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, 
čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

ADF

 +

Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek z 
Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected 
Equity fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.

Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s 
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.

**

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.
Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, ak je IŽP v splatenom stave.

Lehota  platenia

mesačná
štvrťročná
polročná
ročná



Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku
 1,70
 1,50
 1,30
 1,20
 1,80

1,50 % p.a.
0,70 % p.a.
1,05 % p.a.
1,50 % p.a.

 MM o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE1 o.p.f. 1,50 % p.a.
 PE2 o.p.f. 1,50 % p.a.

Vysvetlivky

*

AF
ZF
DDF

SF

CAPITAL BUDÚCNOS Ť
Výška poplatku (v EUR)

Správny poplatok
Hradený mesačne znižovaním počtu 

APJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v dňoch, ktoré sa na dni zhodujú s dňom začiatku 
poistenia.

Poplatok za po čiato čné náklady

6 % z hodnoty PPJ Hradený ročne znížením počtu PPJ 
na účte poistníka až do 

kalendárneho roka, v ktorom 
poistený dovŕši vek 65 rokov 

(vrátane)

Splatnosť poplatku je vo výročný deň.

 Pre poistenie  v splatenom stave 

Poplatok za krytie rizika 
spojeného s IŽP*

Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti od jeho veku, 
pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu) Hradený týždenne znížením počtu 

APJ na účte poistníka
Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

Poplatok za zmenu vo výške 
poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za investovanie 
mimoriadneho poistného

3,30 EUR Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zmenu aloka čného 
pomeru

3,30 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek medzi fondmi

6,60 EUR - raz ročne bezplatne Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za čiasto čný odkup
2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia

Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníka0,3% z hodnoty odkupu APJ po 6 rokoch

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmeny.

Poplatok za zrušenie poistnej 
zmluvy

2,5 % z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania poistenia Hradený znížením počtu APJ na 
účte poistníkaSplatnosť poplatku je v deň účinnosti zrušenia poistnej zmluvy.

Poplatok za nesplatené 
počiato čné náklady

Poplatok za nesplatené po čiato čné náklady
Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ, závisí od vstupného 

veku poisteného a od roku trvania IŽP, v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou 
odbytného, k zániku IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP 

do splateného stavu.

Uhradený jednorazovo znížením 
počtu PPJ na účte poistníka

Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zániku IŽP, v deň odstúpenia od poistnej 
zmluvy alebo ku dňu prevedenia IŽP do splateného stavu.

Odkupný poplatok z Protected 
Equity fondov**

2 % z hodnoty podielových jednotiek Protected Equity fondov
Hradený znížením počtu APJ na 

účte poistníka
Splatnosť poplatku je v deň účinnosti zmien, v súvislosti s ktorými sa vykoná 

odkup z Protected Equity fondov (pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom 
odkupe alebo zániku poistenia).

Poplatok za správu fondu
Tento poplatok je zohľadnený v 

cene APJ príslušného fondu

Splatnosť poplatku je vo valuačný deň.

poplatok správcu a 
poplatok depozitára 

príslušného 
podielového fondu

ADF

 +

**

Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek z 
Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected 
Equity fondov alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.

Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s 
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom 
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného z 
Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.

PPJ – počiatočné podielové jednotky , APJ – akumulačné podielové jednotky, IŽP – investičné životné poistenie , 
ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond, ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – 
Strategie fond, MM o.p.f. – Money Market o.p.f., PE1 o.p.f. – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 o.p.f. – Protected Equity 2 
o.p.f.
Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, ak je IŽP v splatenom stave.

 Lehota platenia

mesačná
štvrťročná
polročná
ročná



Druh poplatku Výška poplatku
Správny poplatok 1,30 EUR
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia 
a krytím rizika spojeného s poistením

raz mesačne

Manipula čný poplatok 4 EUR
- uplatňuje sa v prípade, ak je počas jedného 
kalendárneho štvrťroka vykonaných viac čiastočných 
odkupov

za každý ďalší 
realizovaný čiastočný 

odkup
Poplatok za notifikáciu 0 EUR

Výro čný list o stave poistenia bezplatne

Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na 
poistné  zmluvy uzavreté s pois ťovate ľom

bezplatne

Jednorazové príkazy na úhradu poistného na 
poistné zmluvy uzavreté s pois ťovate ľom

bezplatne

Pois ťovate ľ má právo počas trvania poistenia meniť výšku limitov; ako aj 
jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku 
poplatkov. Zmeny v Sadzobníku sú platné a účinné dňom zverejnenia 
nového Sadzobníka na internetovej stránke poisťovateľa.

VKLADOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE


