
 
 

    

SADZOBNÍK POPLATKOV – Provital Junior 

Platný od 01.01.2020 

 

Provital Junior 

 
Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku

Ročné poistné 1. rok 2. rok 3. rok

menej ako 480 EUR 50,0 % 40,0 % 30,0 %

menej ako 600 EUR 45,0 % 37,0 % 28,5 %

menej ako 720 EUR 40,0 % 34,0 % 26,5 %

720 EUR a viac 35,0 % 30,0 % 25,0 %

Hradený od konca tretieho roka z lehotného 

poistného až do konca poistenia

Hradený mesačne od štvrtého roka počas doby 

platenia poistenia započítaním voči počtu 

podielových jednotiek na účte poistníka

Hradený mesačne od štvrtého roka počas doby 

platenia poistenia znižovaním počtu podielových 

jednotiek na účte poistníka

Hradený mesačne v stave bez platenia poistného 

započítaním voči počtu podielových jednotiek na 

účte poistníka

Poplatok za správu fondov

Hradený mesačne od štvrtého roka počas doby 

platenia poistenia započítaním voči počtu 

podielových jednotiek na účte poistníka

Ostatné poplatky
Hradený započítaním voči počtu podielových 

jednotiek na účte poistníka

Poplatok za správu poistnej zmluvy

Hradený počas prvých troch rokov trvania poistenia 

z lehotného poistného počas doby platenia 

poistenia

Výška tohto poplatku je vyjadrená ako % z prijatého ročného 

poistného a závisí od doby trvania poistnej zmluvy:

Poplatok za počiatočné náklady

3 % z prijatého ročného poistného

Prevod alebo presun na účte poistníka 2x ročne bez 

poplatku. Prevod alebo presun

na účte poistníka viac ako 2x ročne je spoplatnený sumou 

1,60 EUR. Ostatné vyžiadané 

zmeny na účte poistníka sú spoplatnené sumou 1,66 EUR.

1,50 EUR mesačne

Výška poplatku 

1,00 EUR mesačne

0,25 % ročne z počtu akumulačných podielových jednotiek

5 % z prijatého ročného poistného

 
 



 
 

Provital Junior platený mimoriadne 

 

Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku

Inkasný poplatok
Hradený jednorazovo z 

prijatého poistného

Ostatné poplatky

Hradený započítaním voči 

počtu podielových 

jednotiek na účte 

poistníka

Výška poplatku 

2 % z prijatého poistného

Prevod alebo presun na účte poistníka 2x ročne bez 

poplatku. Prevod alebo presun

na účte poistníka viac ako 2x ročne je spoplatnený sumou 

1,60 EUR. Ostatné vyžiadané 

zmeny na účte poistníka sú spoplatnené sumou 1,66 EUR.
 

 

 

 

 

Odkupné poplatky pre Provital Junior 

 

Rok odkupu Výška poplatku Spôsob hradenia

úplný odkup 4. rok a viac rokov 5 EUR z hodnoty účtu

úplný odkup 4. rok a viac rokov 5 EUR z hodnoty účtu
Mimoriadne 

poistné
čiastočný odkup

(výber)
5 EUR z hodnoty účtu4. rok a viac rokov

IŽP čiastočný odkup

(výber)
5 EUR z hodnoty účtu4. rok a viac rokov

 
 

V prvých troch rokoch je odkupný poplatok 0 EUR. 

 

Odkupná hodnota pri úplnom odkupe je aktuálna hodnota účtu znížená o odkupný poplatok.  

 

Pri čiastočnom odkupe je aktuálna hodnota účtu znížená o odkupný poplatok. 

 

V prípade, že klient po prechode poistenia do stavu bez platenia požiada o odkup, výška odkupného 

poplatku bude 5 EUR. 

 

 

 

 

Poplatky za prechod do stavu bez platenia poistného pre Provital Junior 

 

Typ poplatku Spôsob hradenia poplatku

1. - 3. rok

4. - 9. rok

10 a viac rokov

Výška poplatku 

nie je možný

5 %

10 % z hodnoty účtu

 


