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Zvláštní pojistné podmínky 
pro životní pojištění

Článek 1 
Úvodní ustanovení

1) Na životní pojištění se vztahují všeobecné pojistné podmínky a tyto zvláštní 
pojistné podmínky. V případě odchylného ujednání v těchto zvláštních pojistných 
podmínkách a všeobecných pojistných podmínkách má přednost ujednání 
v těchto zvláštních pojistných podmínkách.

2) Životní pojištění se sjednává jako pojištění obnosové.

Článek 2 
Pojistná událost, pojistná nebezpečí

1) Pojistnou událostí je:
a)  skutečnost, že se pojištěný dožije stanoveného věku nebo dne uvedeného 
 v pojistné smlouvě jako počátek výplaty důchodu,
b)   smrt pojištěného během trvání pojištění nebo
c)  jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě.

2) Životní pojištění se sjednává pro jakékoli pojistné nebezpečí, které může být 
příčinou pojistné události.

Článek 3 
Čekací doba

1) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, zemře-li pojištěný ve 
dvouměsíční čekací době ode dne počátku pojištění, s výjimkou smrti následkem 
úrazu.

2) Zemře-li pojištěný do dvou let ode dne počátku pojištění následkem 
sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu,
a)  poskytne pojistitel ze životního pojištění za jednorázové pojistné plnění 
 ve výši odkupného podle čl. 14,
b)   ze životního pojištění za běžné pojistné není pojistitel povinen poskytnout 

pojistné plnění.

3) Zemře-li pojištěný následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu po 
uplynutí čekací doby podle odst. 2), poskytne pojistitel pojistné plnění v plné 
výši.

Článek 4 
Změny pojištění

1) Na základě žádosti pojistníka v písemné formě se mohou pojistník a pojistitel 
dohodnout na změnách pojištění, zejména pokud se týká:
a)  běžného pojistného a
b)   pojistných částek. 

2) V případě smrti pojistníka, který je osobou odlišnou od pojištěného, nebo jeho 
zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění namísto pojistníka pojištěný.

Článek 5 
Zánik pojištění

1) Životní pojištění zaniká zejména uplynutím pojistné doby nebo smrtí 

pojištěného a dalšími způsoby uvedenými ve všeobecných pojistných 
podmínkách.

2) V případně prodlení pojistníka s placením pojistného zanikne životní pojištění 
marným uplynutím lhůty stanovené v upomínce pojistitele k jeho zaplacení, 
pokud se však nezmění na pojištění se sníženou pojistnou částkou nebo 
důchodem, respektive se zkrácenou pojistnou dobou podle čl. 10.

3) Pojištění dále zanikne dnem výplaty odkupného podle čl. 14 odst. 1) nebo 
dnem dřívější výplaty pojistného plnění pro případ dožití podle čl. 16.

4) Spolu se životním pojištěním zanikají vždy i všechna doplňková pojištění 
sjednaná v pojistné smlouvě, jakož i pojištění invalidního důchodu.

Článek 6 
Pojištění pro případ dožití

Dožije-li se pojištěný stanoveného věku, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné 
plnění ve výši pojistné částky sjednané pro případ dožití.

Článek 7 
Pojištění pro případ smrti

1) Zemře-li pojištěný během trvání pojištění, poskytne pojistitel obmyšlenému:
a)  jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky sjednané pro případ  
 smrti, nebo
b)   důchod pro pozůstalé, tj. opakované pojistné plnění ve sjednané výši,
podle toho, co bylo sjednáno v pojistné smlouvě.

2) Nárok na výplatu důchodu pro pozůstalé vznikne od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pojištěný zemřel. Výplata důchodu 
skončí uplynutím sjednané doby jeho výplaty.

Článek 8 
Pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti (dále jen 
pojištění pro případ dožití nebo smrti)

1) Dožije-li se pojištěný stanoveného věku, poskytne pojistitel pojištěnému 
pojistné plnění ve výši pojistné částky sjednané pro případ dožití.

2) Zemře-li pojištěný během trvání pojištění, poskytne pojistitel obmyšlenému 
pojistné plnění ve výši pojistné částky sjednané pro případ smrti.

Článek 9 
Důchodové pojištění

1) Z důchodového pojištění poskytne pojistitel důchod, tj. opakované pojistné 
plnění, nebo jednorázové pojistné plnění.

2) V pojistné smlouvě lze dohodnout tyto formy důchodu:
a)  doživotní důchod, nebo doživotní důchod s garantovanou dobou jeho výplaty 
 náležející pojištěnému, dožije-li se počátku výplaty důchodu; zemře-li
 pojištěný v garantované době, pokračuje pojistitel ve výplatě důchodu  
 obmyšlenému, a to do konce garantované doby,
b)   invalidní důchod náležející pojištěnému ve výši a za podmínek stanovených 
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v pojistné smlouvě a ve zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění pro 
případ plné invalidity,

c)  důchod pro pozůstalé náležející obmyšlenému, zemře-li pojištěný během  
 trvání pojištění,
d)   důchod na sjednanou dobu náležející pojištěnému, dožije-li se počátku 

výplaty důchodu; zemře-li pojištěný v době výplaty tohoto důchodu, 
pokračuje pojistitel ve výplatě důchodu obmyšlenému (dále jen důchod na 
sjednanou dobu),

d)   doživotní důchod na sjednanou dobu náležející pojištěnému, dožije-li se 
počátku výplaty důchodu (dále jen důchod maximálně na sjednanou dobu).

3) Nárok na výplatu doživotního důchodu, důchodu na sjednanou dobu a důchodu 
maximálně na sjednanou dobu vznikne ode dne uvedeného v pojistné smlouvě 
jako počátek výplaty důchodu. Výplata doživotního důchodu skončí ve výplatním 
období, ve kterém pojištěný zemře. Je-li sjednán doživotní důchod s garantovanou 
dobou jeho výplaty a zemře-li pojištěný v garantované době, skončí výplata 
důchodu uplynutím garantované doby. Výplata důchodu na sjednanou dobu skončí 
uplynutím sjednané doby jeho výplaty. Výplata důchodu maximálně na sjednanou 
dobu skončí uplynutím sjednané doby jeho výplaty, nebo ve výplatním období, ve 
kterém pojištěný zemře, dojde-li ke smrti pojištěného před uplynutím sjednané 
doby.

4) Podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod, doba jeho výplaty a způsob 
prokazování plné invalidity pojištěného jsou upraveny ve zvláštních pojistných 
podmínkách pro pojištění pro případ plné invalidity.

5) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
a)  mohou se pojištěný a pojistitel kdykoli až do vzniku nároku na výplatu  
 doživotního důchodu, důchodu na sjednanou dobu nebo důchodu maximálně  
 na sjednanou dobu dohodnout na výplatě jednorázového pojistného plnění  
 místo výplaty důchodu nebo na odložení výplaty důchodu na pozdější dobu;  
 po dobu odkladu výplaty doživotního důchodu, důchodu na sjednanou dobu
  nebo důchodu maximálně na sjednanou dobu nemá pojištěný nárok   
 na výplatu invalidního důchodu; odkladem výplaty doživotního důchodu 
 s garantovanou dobou jeho výplaty se délka garantované doby nemění,
b)  mohou se pojištěný a pojistitel kdykoli až do vzniku nároku na výplatu  
 důchodu na sjednanou dobu nebo důchodu maximálně na sjednanou dobu  
 dohodnout na zkrácení této sjednané doby,
c)  mohou se pojištěný a pojistitel kdykoli až do vzniku nároku na výplatu  
 důchodu dohodnout na změně druhu důchodu,
d)  mohou se obmyšlený a pojistitel po vzniku pojistné události dohodnout na  
 zkrácení nebo prodloužení dohodnuté doby výplaty důchodu pro pozůstalé  
 nebo na výplatě jednorázového pojistného plnění místo výplaty tohoto  
 důchodu.

6) V případě dohody podle předchozího odstavce pojistitel upraví výši 
důchodu nebo důchod přepočítá na jednorázové pojistné plnění podle 
pojistněmatematických metod.

7) Pojistitel vyplácí důchod vždy k prvnímu dni výplatního období.

Článek 10 
Redukce pojistné částky nebo důchodu, redukce pojistné doby

1) V případě prodlení pojistníka s placením pojistného se pojištění marným 
uplynutím lhůty stanovené v upomínce pojistitele k jeho zaplacení změní na 
pojištění se sníženou pojistnou částkou nebo sníženým důchodem
(redukce pojistné částky nebo důchodu) anebo se zkrácenou pojistnou dobou 
(redukce pojistné doby), a to bez povinnosti platit další pojistné, pokud budou 
současně splněny následující podmínky:
a)  byla vytvořena kladná rezerva pojistného,
b)  snížená pojistná částka dosáhne alespoň 5 000 Kč nebo snížený roční  
 důchod alespoň 600 Kč,
c)  nejedná se o pojištění pro případ smrti na přesně stanovenou dobu nebo 
 o pojištění pro případ plné invalidity, respektive pojištění invalidního  
 důchodu.

2) Dnem bezprostředně předcházejícím změně pojištění podle předchozího 
odstavce zaniknou všechna sjednaná doplňková pojištění, jakož i pojištění 
invalidního důchodu.

3) Životní pojištění se s výjimkou důchodového pojištění redukcí pojistné částky 
anebo redukcí pojistné doby změní na pojištění pro případ dožití nebo smrti 
se sníženou pojistnou částkou; pojistitel poté poskytne pojistné plnění ve výši 
snížené pojistné částky buď v případě smrti pojištěného během trvání pojištění, 
nebo dožije-li se pojištěný  stanoveného věku.

4) Sníženou pojistnou částku, snížený roční důchod nebo zkrácenou pojistnou 
dobu stanoví pojistitel podle pojistněmatematických metod.

Článek 11 
Obnovení podmínek pojištění po redukci pojistné částky nebo důchodu

1) Pojistník může ve lhůtě do šesti měsíců ode dne změny (redukce) podle 
předchozího článku požádat pojistitele v písemné formě o obnovení původních 
podmínek pojištění. Pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla žádost 
pojistníka doručena, oznámí pojistníkovi výši a splatnost:
a)   dlužného pojistného za období do dne změny (redukce) a
b)  pojistného za období ode dne změny (redukce) podle čl. 10 odst. 1) do konce  
 pojistného období, v němž byla pojistiteli žádost pojistníka doručena.

2) Zaplatí-li pojistník pojistné uvedené v odst. 1) nejpozději v den jeho splatnosti 
stanovený pojistitelem, obnoví pojistitel původní podmínky pojištění s účinností 
ode dne, v němž mu byla žádost pojistníka o jejich obnovení doručena; čekací 
doby však běží znovu ode dne obnovení původních podmínek pojištění. Pokud 
pojistník toto pojistné nezaplatí ani v den jeho splatnosti, pojistitel původní 
podmínky pojištění neobnoví.

3) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za pojistné události, které nastaly 
v době ode dne změny (redukce) podle čl. 10 odst. 1) do dne obnovení původních 
podmínek pojištění, s výjimkou smrti pojištěného.

Článek 12 
Zproštění od placení pojistného

1) Skutečností, která zakládá právo pojistníka na zproštění od placení pojistného, 
je vznik plné invalidity pojištěného během trvání pojištění, a to ve smyslu 
zvláštních pojistných podmínek pro pojištění pro případ plné invalidity.

2) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je v životním pojištění za 
běžné pojistné pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, nastane-li 
skutečnost podle odst. 1).

3) Odchylně od předchozího odstavce je v důchodovém pojištění pojistník 
zproštěn od placení běžného pojistného pouze tehdy, bylo-li sjednáno pojištění 
doživotního důchodu se zahrnutím invalidního důchodu a pojištěnému vznikl 
nárok na výplatu invalidního důchodu.

4) Plná invalidita se prokazuje způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 2) a 3) zvláštních 
pojistných podmínek pro pojištění pro případ plné invalidity.

5) Právo na zproštění od placení pojistného vznikne prvním dnem pojistného 
období následujícího po pojistném období, ve kterém vznikla plná invalidita 
pojištěného, a zanikne:
a)  posledním dnem pojistného období, ve kterém pojištěný přestane být plně  
 invalidním (tj. podle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy zanikne  
 jeho plná invalidita, nebo je snížen stupeň invalidity), nebo
b)   dnem bezprostředně předcházejícím výročnímu dni zproštění v případě, že 

pojištěný neprokáže pojistiteli nejpozději do jednoho měsíce po tomto dni 
způsobem uvedeným v čl. 6 zvláštních pojistných podmínek pro pojištění 
pro případ plné invalidity, že pojištěný byl k tomuto dni nadále plně 
invalidní, nebo

c)  dnem bezprostředně předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění v roce,  
 v němž se pojištěný dožije šedesáti pěti let, nebo
d)   posledním dnem sjednané doby placení pojistného, nebo
e)   dnem zániku pojištění,
podle toho, co nastane dříve.

6) Podmínkou pro přiznání práva pojistníka na zproštění od placení pojistného 
je, že pojistné bylo zaplaceno za celou dobu trvání pojištění až do dne splatnosti 
pojistného, od kterého má právo na zproštění vzniknout.

7) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu uvědomit pojistitele o pominutí 
důvodů, pro které byl pojištěný uznán plně invalidním. Nesplní-li pojistník tuto 
povinnost, a je proto neoprávněně zproštěn od placení pojistného, vztahuje se na 
pojistné, od jehož placení byl pojistník neoprávněně zproštěn a které nezaplatil, 
ustanovení čl. 5 odst. 2).

8) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se zproštění od 
placení pojistného i na běžné pojistné za doplňková pojištění sjednaná v pojistné 
smlouvě o pojištění splňujícím podmínky odst. 2) a 3).

9) Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, že pojistník je zproštěn od placení 
běžného pojistného, stane-li se sám plně invalidním, platí pro toto zproštění 
obdobně to, co je uvedeno v odst. 1) až 8).

Článek 13 
Osvobození od placení pojistného

1) Vznikne-li pojistná událost ze sjednaného doplňkového pojištění pro případ 
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vážných onemocnění, nejdříve však po dvou letech od počátku tohoto pojištění, 
je pojistník osvobozen od placení běžného pojistného za všechna pojištění 
sjednaná v pojistné smlouvě. Uplynutí doby dvou let od počátku pojištění se 
nevyžaduje, nastane-li pojistná událost následkem úrazu, k němuž došlo během 
trvání pojištění.

2) Právo na osvobození od placení pojistného vznikne prvním dnem pojistného 
období následujícího po pojistném období, ve kterém pojistná událost nastala.

3) Právo na osvobození od placení běžného pojistného v důsledku vážného 
onemocnění zanikne dnem bezprostředně předcházejícím vzniku nároku na 
zproštění od placení běžného pojistného podle čl. 12, nejpozději však uplynutím 
dvou let od jeho vzniku podle předchozího odstavce.

Článek 14 
Odkupné

1) U pojištění za běžně placené pojistné má pojistník právo, aby mu pojistitel 
vyplatil odkupné, jestliže:
a)  pojištění trvalo déle než dva roky a výše rezervy pojistného včetně   
 připsaných podílů na zisku po odečtení poplatku za předčasné ukončení  
 pojistné smlouvy je kladná, nebo
b)   jde-li o pojištění, u něhož byla provedena redukce pojistné částky nebo 

důchodu anebo redukce pojistné doby podle čl. 10.

2) U pojištění za jednorázové pojistné má pojistník právo, aby mu pojistitel 
vyplatil odkupné, jestliže:
a)  pojištění je sjednáno na pojistnou dobu delší než jeden rok a
b)   jednorázové pojistné bylo zaplaceno.

3) Odkupné nenáleží z pojištění pro případ smrti na přesně stanovenou dobu 
a z pojištění invalidního důchodu, která byla sjednána za běžně placené pojistné, 
a z pojištění s výplatou důchodu, ze kterého se již důchod vyplácí.

4) Výše odkupného podle odst. 1) a 2) se stanoví jako výše rezervy pojistného 
včetně připsaných podílů na zisku snížená o poplatek za předčasné ukončení 
pojistné smlouvy podle Přehledu ke dni stanovení výše odkupného.

5) Jsou-li splněny podmínky podle odst. 1) nebo 2) a nejedná-li se o pojištění 
podle odst. 3), má pojistník právo na odkupné v souvislosti s předčasným 
ukončením pojistné smlouvy; výše odkupného se stanoví
a)  v případě zániku pojištění na základě žádosti pojistníka o výplatu   
 odkupného ke dni, kdy byla pojistiteli žádost doručena nebo k jinému  
 pozdějšímu dni uvedenému v žádosti,
b)  v ostatních případech předčasného ukončení pojistné smlouvy ke dni zániku  
 pojištění.

6) Pokud pojistitel zruší mimořádný účet ve smyslu čl. 21, má pojistník právo, 
aby mu pojistitel vyplatil odkupné ve výši stavu mimořádného účtu ke dni 
zrušení účtu.

7) Odkupné je splatné do tří měsíců:
a)  ode dne, kdy byla pojistiteli doručena žádost pojistníka o jeho výplatu, nebo
b)  od jiného pozdějšího dne uvedeného v žádosti pojistníka o výplatu   
 odkupného, anebo
c)  ode dne zániku pojištění v případě uvedeném v odst. 5) písm. b).

8) Při výplatě odkupného pojistitel postupuje v souladu s právními předpisy 
upravujícími daň z příjmů.

Článek 15 
Podíl na zisku

1) Část investičního výnosu aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy 
životního pojištění, použije pojistitel na připsání podílu na zisku k jednotlivým 
pojistným smlouvám.

2) Podíl na zisku se přiznává za dobu trvání pojištění a může být přiznán i během 
výplaty pojistného plnění ve formě důchodu s výjimkou invalidního důchodu 
a důchodu vypláceného po smrti pojištěného. V případě předčasného zániku 
pojištění pojistitel nepřizná podíl na zisku za období posledních tří měsíců před 
zánikem pojištění.

3) Podíl na zisku se u pojistné smlouvy stanoví v závislosti na vytvořené rezervě 
pojistného včetně již připsaných podílů na zisku ke dni, ke kterému se podíl na 
zisku přiznává.

4) Připsaný podíl na zisku navyšuje hodnotu rezervy pojistného.

5) Připsané podíly na zisku vyplatí pojistitel spolu s pojistným plněním nebo 

odkupným po zániku pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 
Vyplácí-li se již z pojištění důchod, navýší se tento důchod o přiznané procento 
podílu na zisku, a to k výročnímu dni počátku výplaty důchodu.

Článek 16 
Dřívější výplata pojistného plnění pro případ dožití

1) Pojistitel poskytne pojistníkovi, který je současně pojištěným, na základě jeho 
žádosti v písemné formě, pojistné plnění pro případ dožití přede dnem konce 
pojištění, respektive přede dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek 
výplaty důchodu, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
a)  výplata pojistného plnění pro případ dožití je sjednána nejdříve v roce, 
 v němž se pojištěný dožije šedesáti let,
b)   toto pojištění je sjednáno alespoň na dobu šedesáti kalendářních měsíců,
c) pojištěnému vznikl nárok na starobní důchod, invalidní důchod pro plnou  
 invaliditu nebo byl uznán plně invalidním podle zákona o důchodovém  
 pojištění. Invalidita se prokazuje způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 2) a 3)  
 zvláštních pojistných podmínek pro pojištění pro případ plné invalidity.

2) Výši pojistného plnění podle předchozího odstavce stanoví pojistitel:
a)  v případě jednorázového plnění jako rezervu pojistného včetně připsaných  
 podílů na zisku ke dni dohodnutého zániku pojištění sníženou o poplatek  
 za předčasné ukončení pojistné smlouvy podle Přehledu ke dni obdržení  
 žádosti pojistníka podle předchozího odstavce nebo k jinému pozdějšímu  
 dni uvedenému v této žádosti,
b)   v případě výplaty důchodu podle pojistněmatematických metod a výše 

rezervy pojistného včetně připsaných podílů na zisku k nově stanovenému 
počátku výplaty důchodu.

Článek 17 
Založení mimořádného účtu

1) Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, lze k životnímu pojištění založit 
mimořádný účet.

2) Mimořádný účet pojistitel založí, je-li roční pojistné za základní pojištění 
a sjednaná doplňková pojištění alespoň ve výši uvedené v Přehledu a zaplatí-li 
pojistník kdykoli během trvání základního pojištění mimořádné pojistné alespoň 
ve výši uvedené v Přehledu.

Článek 18 
Mimořádné pojistné

1) Mimořádné pojistné se platí na bankovní účet pojistitele uvedený v pojistné 
smlouvě a považuje se za zaplacené dnem, kdy bylo na tento účet připsáno.

2) Počet plateb mimořádného pojistného během trvání pojištění není omezen, 
pojistitel je však oprávněn takovou platbu pojistníkovi vrátit, a to bez udání 
důvodu.

3) Zaplacení mimořádného pojistného nemá vliv na povinnost pojistníka platit 
běžné pojistné uvedené v pojistné smlouvě ani na výši pojistných částek.

4) Pojistitel je oprávněn za zaplacení mimořádného pojistného snížit stav 
mimořádného účtu o poplatek podle Přehledu.

5) Pojistitel má právo použít mimořádné pojistné na úhradu dlužného běžného 
pojistného.

Článek 19 
Úročení mimořádného účtu

Pro úročení mimořádného účtu se použije úroková míra a pravidla úročení 
uvedená v Přehledu. Stav mimořádného účtu se rovněž může zvyšovat o podíl na 
zisku, který pojistitel může připsat jednou ročně v závislosti na svých výsledcích 
hospodaření. Přiznaný podíl na zisku k mimořádnému účtu nemusí odpovídat 
podílu na zisku přiznanému pojistitelem k základnímu pojištění.

Článek 20 
Změny stavu mimořádného účtu

1) Pojistník může kdykoli během trvání pojištění zvýšit stav mimořádného účtu 
zaplacením dalšího mimořádného pojistného nebo písemně požádat pojistitele 
o snížení jeho stavu výplatou částky, kterou pojistník v žádosti určí a která musí 
být alespoň ve výši uvedené v Přehledu.

2) O snížení stavu mimořádného účtu výplatou může pojistník písemně 
požádat pojistitele podle pravidel uvedených v Přehledu. Přitom je oprávněn 
se rozhodnout, zda tak učiní s výpovědní lhůtou, nebo bez ní. Výpovědní lhůta 
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začne běžet dnem doručení žádosti pojistiteli. Pojistitel vyplatí plnění ve výši 
požadované částky snížené o poplatek. Výpovědní lhůta a výše poplatku jsou 
uvedeny v Přehledu.

3) Je-li ke dni doručení žádosti pojistníka o snížení stavu mimořádného účtu 
pojistiteli stav mimořádného účtu nižší než minimální požadovaná výše jedné 
výplaty uvedená v Přehledu, pojistitel vyplatí pojistníkovi plnění ve výši stavu 
mimořádného účtu a účet zruší.

4) Při snižování stavu mimořádného účtu pojistitel postupuje v souladu 
s právními předpisy upravujícími daň z příjmů. Snížení stavu mimořádného účtu 
výplatou ve smyslu tohoto článku je jiným příjmem z pojištění osob, který není 
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

5) Bez žádosti pojistníka může pojistitel snížit mimořádný účet o částku 
dlužného běžného pojistného tak, aby nebyly naplněny důsledky neplacení 
pojistného ve smyslu čl. 5 odst. 2).

6) O stavu mimořádného účtu informuje pojistitel pojistníka jednou ročně.

Článek 21 
Zrušení mimořádného účtu

1) Pojistitel je oprávněn během trvání základního pojištění zrušit mimořádný 
účet.

2) V případě předčasného ukončení pojistné smlouvy pojistitel zruší mimořádný 
účet ke dni zániku pojištění.

Článek 22 
Pojistné plnění z mimořádného účtu

1) Dožije-li se pojištěný stanoveného věku, poskytne pojistitel pojistníkovi 
pojistné plnění ve výši stavu mimořádného účtu ke dni konce základního 
pojištění a účet zruší.

2) Jde-li o mimořádný účet k důchodovému pojištění a dožije-li se pojištěný dne 
uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek výplaty důchodu, poskytne pojistitel 
pojistníkovi jednorázové pojistné plnění ve výši stavu mimořádného účtu ke dni, 
který předchází dni počátku výplaty důchodu, a účet zruší.

3) Zemře-li pojistník, který je současně pojištěným, během trvání pojištění, 
poskytne pojistitel obmyšlenému pojistné splnění ve výši stavu mimořádného 
účtu ke dni, v němž pojistník zemřel, a účet zruší.

4) Zemře-li pojištěný, který není současně pojistníkem, během trvání pojištění, 
poskytne pojistitel pojistníkovi pojistné plnění ve výši stavu mimořádného účtu 
ke dni, v němž pojištěný zemřel, a účet zruší.

Článek 23 
Výklad pojmů

Nevyplývá-li z kontextu jinak, mají následující pojmy v textu těchto zvláštních 
pojistných podmínek tento význam:
a)  doplňkové pojištění znamená pojištění označené v pojistné smlouvě jako  
 doplňkové,
b)   dožití se počátku výplaty důchodu znamená skutečnost, že se pojištěný 

dožije 0:00 hodin dne počátku výplaty důchodu,
c)  dožití se stanoveného věku znamená skutečnost, že se pojištěný dožije  
 24:00 hodin dne konce pojištění,
d)   mimořádné pojistné znamená pojistné zaplacené během trvání pojištění 

nad rámec běžného pojistného sjednaného v pojistné smlouvě,
e)   mimořádný účet znamená individuální účet vedený pojistitelem ke 

konkrétní pojistné smlouvě, který je tvořen mimořádným pojistným, úroky a 
připsanými podíly na zisku k mimořádnému účtu,

f)  odkupné znamená hodnotu pojištění, která je vyplacena v určitých případech  
 zániku pojištění před koncem pojistné doby,
g)   plná invalidita znamená plnou invaliditu, jak je defi nována ve zvláštních 

pojistných podmínkách pro pojištění pro případ plné invalidity a dále 
upravena v čl. 2 uvedených podmínek,

h)  poplatky znamenají poplatky ve výši stanovené v Přehledu, které jsou  
 placeny nad rámec pojistného, respektive snižují plnění z pojištění,
i)   Přehled znamená Přehled poplatků a parametrů pojištění, jehož aktuální 

verze je uvedena na internetových stránkách pojistitele a je také k dispozici 
v obchodních prostorách pojistitele,

j)   stav mimořádného účtu znamená zůstatek na mimořádném účtu ke 
konkrétnímu dni,

k)  všeobecné pojistné podmínky znamenají všeobecné pojistné podmínky pro  
 pojištění osob, které jsou součástí pojistné smlouvy,
l)   výplatní období znamená období, za které oprávněné osobě náleží lhůtní 

důchod a které je dáno počátkem výplaty důchodu a frekvencí jeho výplaty,
m)  výroční den počátku výplaty důchodu znamená den, který se číslem a  
 měsícem shoduje se dnem počátku výplaty důchodu; není-li takový den 
 v měsíci, je výročním dnem poslední den příslušného měsíce,
n)   základní pojištění znamená pojištění označené v pojistné smlouvě jako 

základní.


