
Sadzobník poplatkov Investičného životného poistenia
DRUH POPLATKU VÝŠKA POPLATKU

1. nákupný poplatok 3 % z prijatého poistného

2. poplatok za správu účtu 0-1,99 €/mesiacv závislosti od FÚ

3. poplatok za správu fondu 0 % z hodnoty podielových jednotiek fondu

4. poplatok na umorovanie počiatočných 0 % z DMP

5. poplatok za zmenu alokačného pomeru bezplatne

6. poplatok za prevod podielových jednotiek 6,64 €

7. upomínací poplatok bezplatne

8. poplatok za vydanie druhopisu poistky bezplatne

9. poplatok za zmenu poistenia na poistenie v splatenom stave bezplatne

10. poplatok za predčasné ukončenie poistenia 19,92 €

11. poplatok za čiastočný odkup 9,96 €

12. poplatok za výplatu pri dožití bezplatne

Mesačný rizikový príspevok na 1000 € PS úrazového poistenia

RIZIKO IŽP 2019 IŽP 2016

Smrť spôsobená úrazom 0,10 € 0,158 €
Trvalé následky úrazu s progresiou 400 % 0,20 € 0,25 €

Mesačný rizikový príspevok na 1000 € dohodnutého minimálneho mesačného poistného

RIZIKO IŽP 2019 IŽP 2016

Oslobodenie od platenia kvôli invalidite (od 71 %) 30 € 30 €
Oslobodenie od platenia v prípade smrti poistníka 30 € 30 €

Mesačný rizikový príspevok na 1 € dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

RIZIKO IŽP 2019 IŽP 2016

Poistenie dennej dávky za DNL úrazu 14/1 0,50 € 0,50 €

Na mesačnej báze budú klientovi z hodnoty fondov okrem vyššie uvedených poplatkov strhávané aj rizikové príspevky pre zvolené poistné krytie. Rizikové 
príspevky sa delia do dvoch skupín. Prvá skupina rizikových príspevkov je (pred prípadnou zmenou z dôvodu oceňovania rizika) stabilná a nezávislá na veku 
poisteného.

Druhú skupinu rizikových príspevkov tvoria príspevky na poistenie kritických chorôb, smrti, invalidity, chirurgického zákroku, dennej dávky za hospitalizáciu 
(s rekonvalescenciou) a dennej dávky za pracovnú neschopnosť, pri ktorých je základná sadzba závislá na veku klienta. Ich výšku je možné nájsť v ponuke 
vytvorenej poradenským softvérom Einstein alebo vo WOPe.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, SR
IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561
IČ DPH: SK7120001559
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B
www.wuestenrot.sk


