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SADZOBNÍK POPLATKOV – Provital Junior 

Platný od 01.03.2016 

 

 

1. Provital Junior – hlavná časť poistenia 

 

Typ poplatku Výška poplatku (v EUR) 
Spôsob hradenia 

poplatku 

Odkupný poplatok 

 5% z aktuálnej hodnoty poistenia do 18. 
roku veku poisteného 

 0% z aktuálnej hodnoty poistenia od 
výročného dňa po dovŕšení 18. roku 
veku poisteného (vrátane) 

Odpočítaný z aktuálnej 
hodnoty poistenia 

 

 

2. Investičné životné pripoistenia 
 

Typ poplatku Výška poplatku (v EUR) 
Spôsob hradenia 

poplatku 

Odkupný 
poplatok  

 0% z aktuálnej hodnoty účtu v 11. alebo 15. roku veku poisteného (3 
mesiace pred výročným dňom zmluvy v roku, v ktorom dovŕšilo 
poistené dieťa 11 alebo 15 rokov a 3 mesiace po výročnom dni zmluvy 
v roku, v ktorom dovŕšilo poistené dieťa 11 alebo 15 rokov) 

 0% z aktuálnej hodnoty účtu po výročnom dni zmluvy po dovŕšení 18. 
roku veku poisteného  

 5% z aktuálnej hodnoty účtu v ostatných prípadoch 

Odpočítaný 
z aktuálnej hodnoty 

účtu 

Poplatok pri 
čiastočnom 

odkupe 

 0% z odkupovanej čiastky v 11. alebo 15. roku veku poisteného (3 
mesiace pred výročným dňom zmluvy v roku, v ktorom dovŕšilo 
poistené dieťa 11 alebo 15 rokov a 3 mesiace po výročnom dni zmluvy 
v roku, v ktorom dovŕšilo poistené dieťa 11 alebo 15 rokov) 

 0% z odkupovanej čiastky po výročnom dni zmluvy po dovŕšení 18. 
roku veku poisteného  

 5% z odkupovanej čiastky v ostatných prípadoch 

Odpočítaný 
z odkupovanej čiastky 

Inkasný poplatok 0,5% z prijatého poistného 

 
Odpočítaný z prijatého 

poistného 
 

Počiatočný 
poplatok 

60% z prijatého poistného v prvom roku poistenia 
Odpočítaný z prijatého 

poistného 

Mimoriadne 
jednorazové 

poistné 
0,5% z prijatého mimoriadneho poistného  

Odpočítaný z prijatého 
mimoriadneho 

poistného 

 

 



 
 

2 

 

Iné poplatky 

 

Prevod alebo presun na účte poistníka 1x ročne  bez poplatkov 

Prevod alebo presun na účte poistníka viac ako 1x ročne  1,60 € 

Zmena alokačného pomeru 1x ročne bez poplatkov 

Zmena alokačného pomeru viac ako 1x ročne 1,60 € 

Ostatné, poistníkom vyžiadané zmeny na účte poistníka  1,66 € 

 

 

 


