
I. Poplatky v životním pojištění*

II. Změna Sazebníku poplatků v životním pojištění

Pojistitel má právo změnit sazebník v návaznosti na změny právních předpisů, které mají rozhodu-
jící vliv na stanovení výše poplatků, na změny cen poskytovatelů přepravních a poštovních služeb 
a změny komunikačních prostředků. Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu sazebníku vždy k 1. 1. 
každého roku zveřejněním na internetových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, 
že dochází ke změně sazebníku v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom 
pojistníka písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat. Zároveň je povinen 
mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou sazebníku na internetových stránkách či obchodních 
místech pojistitele. Účinnost změny sazebníku nastává nejdříve 2 měsíce po oznámení této změny 
s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou 
sazebníku nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíce 
ode dne oznámení změny sazebníku. Pojištění pak zaniká ke konci pojistného období, ve kterém 
byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud výpovědi 
nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto 
způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal a pojištění zůstává i nadále v platnosti.

*Pro pojistné smlouvy sjednané od 1.1.2020:
Můj život verze 2, Můj život pro studenty verze 2, Můj život Na penzi verze 2, Můj aktivní život verze 2, 
Můj život PROfi verze 2, Můj život pro firmy verze 2, Můj život pro zaměstnance verze 2, Můj život 
s úrazem verze 2, Moje jednorázové pojištění

Popis poplatku Výše poplatku

Klientem vyžádaná změna pojištění (technická změna)

– první tři vyžádané změny pojištění v pojistném roce 0 Kč

– čtvrtá a další vyžádaná změna pojištění v pojistném roce 220 Kč

Poskytnutí informací o stavu pojistné smlouvy na základě žádosti klienta  
– základní rozsah

100 Kč

Poskytnutí informací o stavu pojistné smlouvy na základě žádosti klienta  
– rozšířený rozsah (individuální požadavky)

500 Kč

Poplatek při předčasném ukončení pojištění (výplata odkupného při předčasném 
ukončení pojištění, výpověď pojištění SI01/101 Pojištění pro případ smrti s pevnou 
pojistnou částkou a/nebo pojištění SI01/501 Pojištění s investiční složkou, zánik 
pojištění z důvodu neplacení běžného pojistného)

500 Kč

Poplatek za mimořádný výběr 0 Kč

Poplatek za převod podílových jednotek mezi vnitřními fondy 0 Kč

Poplatek za změnu alokačního poměru 0 Kč

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka  
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Sazebník poplatků v životním pojištění
Generali Česká pojišťovna a.s. platný od 1. 1. 2020

  |   1 z 1

99
.5

.0
0.

00
6 

 0
1.

20
20

 v
01


