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Žádost o změnu smlouvy
o penzijním připojištění
Generali penzijní fond a.s.
číslo smlouvy

rodné číslo (podle občanského průkazu)

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2
âeská republika

číslo pojištěnce*

pohlaví

9 1

muž

žena

Účastník
příjmení, jméno, adresa trvalého bydliště, místo narození

průkaz totožnosti pro identifikaci účastníka (druh, číslo, vydán kým a kdy, doba platnosti)

Změna jména
nové příjmení / jméno

změna telefonního čísla
nové telefonní číslo

Změna adresy:
ulice, číslo popisné a orientační

trvalé bydliště

kontaktní adresa

PSČ

obec - část obce

Oprávněné osoby
příjmení

jméno

místo narození

datum narození

podíl v %

příjmení

jméno

místo narození

datum narození

podíl v %

Změna výše příspěvku
měsíční příspěvek účastníka (nová výše)

měsíční

Kč

čtvrtletní

bankovním převodem

pololetní

roční

poštovní poukázkou

SIPO

spojovací číslo SIPO
(pouze měsíční frekvence plateb)

Změna výše měsíčního příspěvku účastníka pro možnost uplatnění nároku na daňovou úlevu dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů **
Navyšuji měsíční příspěvek na měsíc

o částku

Kč pro potřeby snížení daňového základu.

Zároveň žádám o změnu výše měsíčního příspěvku od následujícího měsíce

na částku

Změna výše příspěvku
měsíční příspěvek zaměstnavatele
Kč nebo		

% ze mzdy

firma / název / jméno a příjmení zaměstnavatele

Změna výše příspěvku
měsíční příspěvek třetí osoby (nová výše)

čtvrtletní

čtvrtletně

pololetně

ročně

pololetní

bankovním převodem

Celkový měsíční příspěvek
(účastníka + zaměstnavatele + třetí osoby)

měsíčně

IČ zaměstnavatele

adresa zaměstnavatele

měsíční

Kč

Kč.

roční

poštovní poukázkou

Kontrola účastníka (Vyplňuje se, pokud jednorázový vklad převyšuje 300 000 Kč nebo sjednaný měsíční příspěvek
účastníka a třetí osoby převyšuje 2000 Kč nebo je účastník politicky exponovanou osobou.)
Kč

účel a zamýšlená povaha obchodu:

naspoření finančních prostředků; jiné

způsob prokázání zdrojů finančních prostředků:

doložení závislé / podnikatelské činnosti; jiné

příjmení, jméno
obchodního zástupce
agenturní
číslo

e-mail, telefon
obchodního zástupce

Jiné změny:

Prohlašuji, že
jsem
nejsem
politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
platnost změny smlouvy od

0 1

v

telefon účastníka
dne

podpis účastníka

2 0

*vyplňují cizinci
**vyplňte pouze v případě, že žádáte o mimořádné navýšení pro získání daňové úlevy.
Generali penzijní fond a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422.
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., 01828555 / 2700, informační servis pezijního fondu: 840 132 132, www.generalipf.cz, e-mail: penzijni.fond@generalipf.cz
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

