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Tarif U140, U120 T150, T250 B150, B250 T210 UZ1C, UZ2C, UM1C, UM2C RZ3C 3260, KR1C U540 B2J0 U510 U150 A150 B350, B550 B450 UM3C, UM4C

1. Poplatky z podílového účtu 
• správní poplatek za adminis-

trativní náklady společnosti*
• pokrytí počátečních nákladů 

společnosti a provize** 
• inkasní poplatek*** 

• 55 Kč

• 7 % z počátečních podílo-
vých jednotek 

• neúčtuje se

T150 
• 40 Kč 
• 7% z počátečních podílo-

vých jednotek 
• neúčtuje se 
T250 
• 30 Kč 
• 7 % z počátečních podílo-

vých jednotek 
• neúčtuje se

• 40 Kč (B150), 30 Kč (B250)

• 7% z počátečních podílo-
vých jednotek 

• neúčtuje se

• 25 Kč 

• neúčtuje se 

• neúčtuje se

• 20 Kč 

• neúčtuje se 

• 10 Kč

• 30 Kč

• neúčtuje se

• neúčtuje se

-- • 50 Kč 

• 3 % z počátečních 
podílových jednotek 

• neúčtuje se

• 30 Kč 

• 6 % z počátečních 
podílových jednotek 

• neúčtuje se

• 25 Kč 

• neúčtuje se 

• neúčtuje se

• 40 Kč

• 7 % z počáteč-
ních podílových 
jednotek

• neúčtuje se

• 20 Kč

• 7 % z počáteč-
ních podílových 
jednotek

• neúčtuje se

• 30 Kč

• 7% z počátečních podílo-
vých jednotek

• neúčtuje se

• 30 Kč

• 7 % z počátečních 
podílových jednotek

• neúčtuje se

• 20 Kč

• neúčtuje se

• 10 Kč

2. Poplatek na pokrytí počáteč-
ních nákladů – uhrazuje se z ka-
ždého běžného pojistného po 
dobu 3 let. Poplatek na pokrytí 
počátečních nákladů se stanoví 
na základě alokačního procenta 
a výše běžného pojistného za 
první pojistné období.

-- -- -- -- viz tabulka alokačních 
procent

-- -- -- -- -- -- -- -- -- viz tabulka alokačních
procent

3. Rozdíl mezi nákupní a prodejní 
cenou: pro běžné / mimořádné / 
jednorázové pojistné

5 % / 2,5 % / -- T150 5 % / 2,5% / -- 
T250 4 % / 2,5% / --

B150–5 % / 2,5 % / --
B250–3 % / 1,5 % / --

-- / -- / 3,9 % 3 % / 0 % / -- 0 % -- / 2,5 % / -- 5 % / 5 % / -- 3 % / 1,5 % / -- -- / -- / 3,9 % 5 % / 2,5 % / -- 2 % / 1,5 % / -- 3 % / 0 % / -- 3 % / 0 % / -- 3 % / 0 % / --

4. Změna základních údajů (osobní, 
platby) 

• zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma

5. Poplatek za mimořádné pojist-
né, změnu pojistného, změnu 
pojistné částky

• zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma • zdarma

6. Poplatek za zrušení pojistné 
smlouvy

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

0,25% z hodnoty odkupného, 
min. 50 Kč, max. 1 000 Kč

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle bodu 
2 + 3% z 
hodnoty podílových jednotek 
garantovaného fondu

• 1. pojistný rok = 1% 
z objemu vybíraných 
prostředků
• 2. pojistný rok = 
0,6 % z objemu vybí-
raných prostředků
• 3. pojistný rok = 
0,3 % z objemu vybí-
raných prostředků
• 4. a další pojistný rok 
= 0 % z objemu vybí-
raných prostředků

-- výše neuhrazených 
poplatků za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

0,25 % z hodnoty odkup-
ného,  min. 50 Kč, 
max. 1 000 Kč

výše neuhraze-
ných poplatků za 
počáteční nákla-
dy společnosti dle 
bodu 2

výše neuhraze-
ných poplatků za 
počáteční nákla-
dy společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků
za počáteční náklady společ-
nosti dle bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků
za počáteční náklady 
společnosti dle bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků
za počáteční náklady 
společnosti dle 
bodu 2 + 3 % z hodno-
ty podílových jednotek 
garantovaného fondu

7. Poplatek za převod na pojištění 
ve splaceném stavu

-- 150 Kč 150 Kč (pouze 
přerušení placení)

• pokud bylo uhrazeno běžné po-
jistné alespoň za 1. pojistný rok

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

-- -- výše neuhrazených 
poplatků za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

-- účtován ročně 
a hradí se na výro-
čí formou odpočtu 
počátečních jed-
notek z hodnoty 
podílového účtu, 
a to za celou dobu 
až do sjednaného 
konce pojištění; 
v případě převodu 
pojištění do spla-
ceného stavu a/
nebo při výplatě 
odkupného budou 
tyto poplatky 
dosud neuhrazené 
za všechna výročí 
až do původně 
sjednaného konce 
pojištění uhrazeny 
jednorázově 
k aktuálnímu 
datu, a to také 
formou odpočtu 
počátečních jed-
notek z hodnoty 
podílového účtu, 
popř. stržením 
všech počáteč-
ních jednotek 
pokud nebylo 
uhrazeno pojistné 
alespoň za první 
dva pojistné roky

výše neuhrazených poplatků 
za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků za počáteční 
náklady společnosti dle 
bodu 2

výše neuhrazených 
poplatků
za počáteční náklady 
společnosti dle bodu 2

• v případě, že nebylo uhrazeno 
běžné pojistné za 1. pojistný rok

všechny počáteční podílové 
jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

všechny počáteční podílové 
jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

všechny počáteční podílové 
jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

všechny počáteční podílové 
jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

-- -- -- všechny počáteční 
podílové jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

všechny počáteční 
podílové jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

všechny počáteční 
podílové jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

-- všechny počáteční podílové 
jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

všechny počáteční 
podílové jednotky 
propadají ve prospěch 
společnosti

--

• poplatek za zavedení možnosti 
pravidelného čerpání prostřed-
ků snižováním počtu akumu-
lačních podílových fondů

500 Kč 500 Kč • zdarma 500 Kč • zdarma -- -- 500 Kč 500 Kč 500 Kč -- • zdarma • zdarma • zdarma

• pravidelné čerpání prostředků 
snižováním počtu akumulač-
ních podílových jednotek

-- -- --

8. Poplatky spojené s řízením fi-
nančních fondů (nejdou na vrub 
klienta, ale ve svém důsledku 
snižují ceny fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. fondů)

-- dle příslušného fondu 
(viz poplatky 
spojené s řízením fin. 
fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. 
fondů)

dle příslušného fondu 
(viz poplatky 
spojené s řízením fin. 
fondů)

dle příslušného fondu (viz 
poplatky 
spojené s řízením fin. 
fondů)

dle příslušné-
ho fondu (viz 
poplatky spojené 
s řízením fin. 
fondů)

dle příslušné-
ho fondu (viz 
poplatky spojené 
s řízením fin. 
fondů)

dle příslušného fondu (viz
poplatky spojené s řízením 
fin. fondů

dle příslušného fondu (viz
poplatky spojené s 
řízením fin. fondů

dle příslušného fondu 
(viz
poplatky spojené s 
řízením fin. fondů
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9. Poplatek za mimořádný výběr 
jednotek

• zdarma • zdarma • zdarma 0,25% z hodnoty výběru 
jednotek, min. 
50 Kč, max. 1 000 Kč

• 0,3 % z objemu výběru 
jednotek z finančních fondů  

• 0,3 % z objemu výběru 
jednotek z garantovaného 
fondu

• 1. pojistný rok = 1% 
z objemu vybíraných 
prostředků
2. pojistný rok = 0,6 
% z objemu vybíra-
ných prostředků

• 3. pojistný rok = 
0,3 % z objemu vybí-
raných prostředků

• 4. a další pojistný rok 
= 0 % z objemu vy-
bíraných prostředků

100 Kč • zdarma • zdarma 0,25 % z hodnoty výběru 
jednotek, min. 50 Kč, 
max. 1 000 Kč

• zdarma • zdarma • 0,3 % z vybírané částky • 0,3 % z vybírané částky 
= garantovaný fond pro 
mimořádné pojistné

• 2,4 % z vybírané částky 
= garantovaný fond pro 
běžné pojistné

• 0,3 % z objemu 
výběru jednotek 
z finančních fondů

• 0,3 % z objemu 
výběru jednotek 
z garantovaného 
fondu

• zdarma výběr 
z garantovaného 
fondu pro 
mimořádné pojistné 

10. Mimořádné výběry podílových jed-
notek
a) Daňově zvýhodněná pojistná 

smlouva:
 S účinností od 1. 1. 2015 mimo-

řádné výběry podílových jed-
notek nejsou povoleny (to platí 
případně i nad rámec ujednání 
ve zvláštních pojistných pod-
mínkách k tomuto pojištění). 
Tzn. pro zachování daňového 
zvýhodnění pojistné smlouvy je 
minimální i maximální výše mi-
mořádného výběru 0 Kč.

b) Daňově nezvýhodněná pojistná 
smlouva:
- minimální výše mimořádného 

výběru podílových jednotek

U140 – 3000 Kč
U120 – 10 000 Kč

3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 10 000 Kč 3000 Kč 
minimální výše 
mimořádného 
výběru akumulač-
ních jednotek

3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč

11. Poplatek za změnu alokace 
běžného pojistného 
• první převod v pojistném roce
• druhý a další převod v pojist-

ném roce

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

-- • zdarma • zdarma • zdarma 
• 50 Kč

• zdarma • zdarma • zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

12. Převody podílových jednotek 
mezi jednotlivými fin. fondy: 
• první převod v pojistném roce 
• druhý a další převod v pojist-

ném roce

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

13. Poplatek za přerušení povin-
nosti platit běžné pojistné

150 Kč T150 – 150 Kč 150 Kč -- 150 Kč -- 150 Kč 150 Kč 150 Kč -- 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč • 150 Kč

14. Zaslání výpisu z podílového 
účtu
• jeden výpis ročně 
• další (na vyžádání)

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma
• 50 Kč

-- 50 Kč • zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

• zdarma 
• 50 Kč

Doba alokace pojistného do počá-
tečních jednotek

Platí pouze pro U140 Pojistná 
doba 10-15 let – 0,5 roku 
Pojistná doba 16 a více let 
– 1 rok

T150 – 1,5 roku 
T250 – 
Pojistná doba 10-15 let 0,75 
roku 
Pojistná doba 16 a více let 
1,5 roku

2 roky -- -- -- -- 1 rok 2 roky -- -- -- 2 roky 2 roky --

* účtován měsíčně po celou dobu trvání pojištění i pro smlouvy ve splaceném stavu
** účtován ročně až do konce pojištění
*** účtován s úhradou pojistného

Poplatkem „celková nákladovost fondu“ se rozumí náklady související se správou podkladových aktiv fondu. Výše tohoto 
poplatku je určena správcem fondu a může se v čase měnit, přičemž pojišťovna ji nemůže ovlivnit. Aktuální výše tohoto 
poplatku je uvedena na internetových stránkách pojišťovny.

Součet těchto dvou poplatků („poplatek pojišťovně za zprostředkování fondu“ a „celková nákladovost fondu“) představuje 
hodnotu syntetického TER (Total Expense ratio).

* Poplatek „celková nákladovost fondu“ nahradil ke dni 1. 1. 2015 původní „poplatek správci fondu“, tzn. pokud se v pojist-
ných podmínkách odkazuje na „poplatek správci fondu“ rozumí se tím vždy poplatek „celková nákladovost fondu“.

Fond

% ročně z objemu investic

Poplatek pojišťovně za zprostředko-
vání fondu

Celková nákladovost fondu*

Fond obligací 0,90 % 0,76 %

Fond flexibilních investic 0,80 % 0,17 %

Fond cizích měn 0,90 % 0,05 %

Fond českých akcií 0,90 % 1,16 %

Fond dividendové strategie 0,90 % 0,81 %

Smíšený fond Plus 0,90 % 0,80 %

Smíšený fond II 0,90 % 0,78 %

Fond světových akcií II 0,90 % 0,85 %

Fond Junior 0,90 % 0,53 %

Multifond 0,90 % 0,71 %

Růstový fond 0,90 % 0,81 %

Fond světových trendů 0,90 % 0,93 %

Fond konzervativní strategie (GEMB) 0,45 % 0,78 %

Fond vyvážené strategie (GEMB) 0,7 % 1,30 %

Fond růstové strategie (GEMB) 0,8 % 1,04 %

5. Poplatky spojené s řízením finančních fondů

Tabulka alokačních procent – Životní pojištění NN Smart od 21. 10. 2013

poj.doba 1.rok 2.rok 3.rok poj.doba 1.rok 2.rok 3.rok

1 2 14 27 27 27

2 3 3 15 28 28 28

3 4 4 4 16 33 33 33

4 5 5 5 17 39 39 39

5 6 6 6 18 44 44 44

6 7 7 7 19 47 47 47

7 8 8 8 20 50 50 50

8 9 9 9 21 53 53 53

9 10 10 10 22 56 56 56

10 11 11 11 23 59 59 59

11 15 15 15 24 62 62 62

12 20 20 20 25 64 64 64

13 25 25 25 26+ 65 65 65

13. Poplatek na pokrytí počátečních nákladů

Tabulka alokačních procent – Životní pojištění NN Smart do 20. 10. 2013

poj.doba 1.rok 2.rok 3.rok poj.doba 1.rok 2.rok 3.rok

1 7 14 33 33 33

2 8 8 15 35 35 35

3 9 9 9 16 38 38 38

4 10 10 10 17 41 41 41

5 11 11 11 18 44 44 44

6 12 12 12 19 47 47 47

7 13 13 13 20 50 50 50

8 14 14 14 21 53 53 53

9 15 15 15 22 56 56 56

10 16 16 16 23 59 59 59

11 20 20 20 24 62 62 62

12 25 25 25 25 64 64 64

13 30 30 30 26+ 65 65 65
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