Obchodní podmínky

I.

Obecná část

1.1.

Úvodní ustanovení

1.1.1.

Tyto obchodní podmínky Raiffeisen penzijní společnosti a.s.
(dále jen „OP“) podrobněji upravují podmínky důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření na základě
smlouvy o důchodovém spoření (dále jen „Smlouva o DS“)
a smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „Smlouva o DPS“, Smlouva o DS a Smlouva o DPS dále společně
též jen „Smlouvy“) uzavřené mezi Raiffeisen penzijní společností a.s. (dále jen „Penzijní společnost“) a Klientem. OP
obsahují dále informace, které je Penzijní společnost povinna
poskytnout v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tyto OP tvoří samostatnou přílohu Smlouvy o DS nebo Smlouvy o DPS a jsou jejich nedílnou součástí.
Ustanovení Smlouvy o DS a Smlouvy o DPS mají v případě, že
se úprava určité otázky liší od její úpravy v OP, přednost před
ustanoveními OP.
Vyskytuje-li se v těchto OP pojem „Smlouva o DS“ či „Smlouva
o DPS“ či jen „Smlouva“, je tím míněno vždy aktuální znění
smlouvy ve znění všech dodatků a změn.
Definice pojmů, zkratky
Pojmy a zkratky definované ve Smlouvě o DS nebo Smlouvě
o DPS mají stejný význam i pro účely OP a v jakýchkoli dalších dokumentech Penzijní společnosti používaných ve vztahu
s Klienty.
CRS je Centrální registr smluv jakožto informační systém
veřejné správy.
ČNB je dozorový orgán Česká národní banka.
Důchodovým spořením je shromažďování a umísťování
prostředků Účastníka DS do důchodových fondů obhospodařovaných Penzijní společností a převod prostředků Účastníka
DS.
Doplňkovým penzijním spořením je shromaďování
a umísťování příspěvků Účastníka DPS, příspěvků placených
za Účastníka DPS jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků
do účastnických fondů obhospodařovaných Penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření,
jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem Účastníka DPS
ve stáří nebo invaliditě.
Klientem je Účastník DS nebo Účastník DPS.
Klientským portálem jsou zabezpečené internetové stránky klientského portálu Penzijní společnosti.
Nezletilým je fyzická osoba, která k Úmrtí nedosáhla 18 let
věku.
Obchodním místem je pobočková síť společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140
78, Praha 4.
Odkladem je odklad placení příspěvku Účastníkem DPS.
Sazebníkem poplatků je aktuálně platný sazebník poplatků
Spořicí dobou DS je doba placení příspěvků Účastníka DS.
Spořicí dobou DPS je doba placení příspěvku Účastníka DPS
nebo příspěvku za Účastníka DPS zaměstnavatelem.
Účastníkem DS je účastník Důchodového spoření, který uzavřel s Penzijní společností Smlouvu o DS. Pro účely pojištění
důchodu podle Zákona o DS je Účastníkem DS označována
i osoba, které účast na Důchodovém spoření zanikla dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi
Účastníkem DS a pojišťovnou v CRS.
Účastníkem DPS je účastník Doplňkového penzijního spoření, který uzavřel s Penzijní společností Smlouvu o DPS (Účastník DS a Účastník DPS dále společně též jen „Účastník“).
Úmrtím je den úmrtí nebo den právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení Účastníka DS nebo Účastníka DPS za mrtvého,
Určenou osobou je jedna nebo více fyzických osob určených Účastníkem DPS pro případ smrti Účastníka DPS ve
Smlouvě o DPS.
Úředním ověřením je ověření u notáře, matriky nebo osobou pověřenou Penzijní společností.
Výpisem spoření je informace o stavu prostředků evidovaných na osobním účtu Účastníka DS nebo Účastníka DPS za
příslušné období.
Zákonem o DS je zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém
spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonem o DPS je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o DS a Zákon o DPS dále společně též jen
„Zákony“).
ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti Klienta uvedené v 1.2. a 1.3. se vztahují obdobně
i na Určenou osobu, dědice nebo příjemce penze, nevyplývá-li z těchto OP jinak.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

Jednání Klienta, právní úkony a způsob poskytování
informací

1.2.1.

Klient jedná vůči Penzijní společnosti zpravidla osobně. Klient se může dát při právním úkonu zastoupit zástupcem na
základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně, musí
být dostatečně určitá a podpisy na plné moci musí být Úředně
ověřeny, jinak ji Penzijní společnost neakceptuje. Klient se zavazuje, že Penzijní společnosti neprodleně oznámí jakoukoli
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změnu či odvolání plné moci.
1.2.2. Penzijní společnost je oprávněna při podpisu Smlouvy o DS,
Smlouvy o DPS, jakož i při dalších úkonech vyžadujících
identifikaci Klienta požadovat prokázání totožnosti Klienta
předložením dokladu totožnosti, kterým je zejména občanský
průkaz nebo cestovní pas. Pokud za Klienta jedná zástupce,
ověřuje se totožnost zástupce a doklad, ze kterého je zřejmé
oprávnění k zastupování. Podpis Klienta musí být Úředně ověřen především:
• při podání žádosti o změnu Určených osob a jejich
podílu na dávce,
• při podání výpovědi nebo dohody o ukončení Smlouvy o DS a Smlouvy o DPS,
• při podání žádosti o výplatu dávky.
1.2.3. Klient je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Penzijní společnost o všech skutečnostech týkajících se
Klienta, které mohou podstatným způsobem ovlivnit výkon
činností Penzijní společnosti dle Smluv, trvání Smlouvy o DS
nebo Smlouvy o DPS, nebo mají vliv na poskytování státního příspěvku nebo na vznik nároku na dávky důchodového
spoření nebo dávky doplňkového penzijního spoření, jakož
i o změnách jeho osobních údajů a/nebo jiných údajů uvedených ve Smlouvě o DS nebo Smlouvě o DPS. Za oznámení
změny údajů chybně, jakož i za škodu, která vznikne jejich
neoznámením Penzijní společnosti, odpovídá v plném rozsahu
Klient.
1.2.4. Změnu osobních údajů Klienta a/nebo změnu osobních údajů Určených osob, zejména změnu jména, příjmení, trvalého
bydliště, korespondenční adresy, státní příslušnosti, e-mailového a telefonního kontaktu, jakož i dalších skutečností, jež
jsou pro Penzijní společnost nezbytné pro výkon činností Důchodového spoření nebo Doplňkového penzijního spoření a
vyplývají ze Smluv, provede Penzijní společnost na základě
písemného oznámení Klienta doručeného do Penzijní společnosti poštou. Uvedené změny je možno provést též osobně
na Obchodních místech nebo u zprostředkovatele Důchodového spoření nebo Doplňkového penzijního spoření. Změnu
osobních údajů Klient doloží dokladem prokazujícím změnu.
1.2.5. Změnu Určených osob, jejich podílu a/nebo změnu běžného účtu příjemce dávky provede Penzijní společnost
pouze na základě písemného oznámení doručeného do
Penzijní společnosti poštou. Uvedené změny je možno
provést též osobně na Obchodních místech nebo u zprostředkovatele Důchodového spoření nebo Doplňkového penzijního spoření. Pravost podpisu Klienta musí být
v případě těchto změn Úředně ověřena.
1.2.6. Má-li Klient s Penzijní společností uzavřenou Smlouvu o DS
nebo Smlouvu o DPS a zároveň oznámí změnu údajů podle
bodu 1.2.4. nebo 1.2.5. považuje Penzijní společnost toto
oznámení za změnu ve všech nevypořádaných Smlouvách
Klienta, nemá-li tato změna vliv na státní příspěvek.
1.2.7. Změny Smlouvy o DS a Smlouvy o DPS, kromě změny dle
1.2.4., 1.2.5. a 1.2.8. se mohou provádět pouze formou
písemných dodatků ke Smlouvě o DS nebo Smlouvě o DPS,
pokud Smlouva o DS nebo Smlouva o DPS nebo OP nestanoví
jinak.
1.2.8. Vybrané změny osobních údajů Klienta, Smlouvy o DS nebo
Smlouvy o DPS mohou být uskutečněny i elektronicky na Klientském portálu (jsou-li tam Penzijní společností nabízeny).
Podmínky užívání Klientského portálu jsou Klientem potvrzeny
při prvním přihlášení na Klientském portálu. Veškeré úkony na
Klientském portálu podléhají podmínkám Penzijní společnosti
pro užívání Klientského portálu uveřejněným na internetových
stránkách Penzijní společnosti.
1.2.9. Nestanovují-li tyto OP jinak, veškeré žádosti, výpovědi, dohody, oznámení a jiná korespondence Klienta musí mít písemnou
formu, nedohodl-li se Klient s Penzijní společností jinak.
1.2.10. Písemná podání se považují za doručená druhé smluvní straně v tuzemsku třetí den po jejich odeslání a v cizině sedmý
den po jejich odeslání, pokud není prokázán dřívější termín
doručení, není-li stanoveno jinak. V případě elektronické komunikace je korespondence doručena druhé smluvní straně
dnem odeslání.
1.2.11. Veškeré žádosti a oznámení musí být Penzijní společnosti doručeny formou originálu nebo Úředně ověřené kopie, pokud
se Klient a Penzijní společnost nedohodnou jinak.
1.2.12. Jednacím jazykem je český jazyk. Pokud písemnost není sepsána v tomto jazyce, přiloží Klient její český úřední překlad
včetně úředního razítka.
1.2.13. Penzijní společnost je oprávněna dle vlastního uvážení požadovat, aby zahraniční dokumenty byly úředně ověřeny, resp.
superlegalizovány či opatřeny apostilou.
1.2.14. Penzijní společnost neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku
nesprávných nebo neúplných údajů uvedených ve Smlouvě
o DS nebo ve Smlouvě o DPS.
1.2.15. Penzijní společnost i Klient souhlasí, aby si druhá smluvní
strana pořídila záznam telefonického sdělení souvisejícího
s plněním dle Smlouvy o DS či Smlouvy o DPS.
1.3.
Informování Klienta
1.3.1.

Komunikace
1.3.1.1. Podpisem Smlouvy o DS nebo Smlouvy o DPS Klient souhlasí, že Penzijní společnost může

s Klientem komunikovat elektronickou formou a poskytovat mu informace způsobem umožňujícím dálkový
přístup, zejména prostřednictvím Klientského portálu
a e-mailu.
1.3.1.2. Na číslo mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu Klienta může Penzijní společnost zasílat Klientovi oznámení a informace dle těchto OP, zejména upozornění týkající
se jeho Smluv, např. o neplacení příspěvku, a to bez ohledu na
vybraný způsob komunikace.
1.3.1.3. Veškerá oznámení a informace dle těchto OP může
Penzijní společnost sdělovat také formou uveřejnění na svých
internetových stránkách.
1.3.1.4. Penzijní společnost zasílá písemnosti, SMS
a e-maily určené Klientovi na poslední známý kontakt, který
Klient písemně oznámil Penzijní společnosti.
1.3.1.5. Elektronická korespondence se považuje za doručenou též dnem, kdy byla Penzijní společností umístěna na
Klientském portálu; zpráva o tom je Klientovi rovněž zaslána Penzijní společností na číslo mobilního telefonu nebo na
e-mailovou adresu, pokud je Klient sdělil.
1.3.1.6. Dokumenty jsou v současně platných i v předchozích verzích k dispozici na internetové stránce Penzijní společnosti, případně na Klientském portálu a na žádost mohou být
Klientovi poskytnuty i v listinné podobě.
1.3.1.7. Klient souhlasí, že informace může tímto způsobem
získat a s poskytnutím informací takovým způsobem uděluje
souhlas.
1.3.1.8. V případě poskytování informací Klientovi prostřednictvím e-mailu nebo Klientského portálu, Penzijní společnost
nenese odpovědnost za zneužití informací poskytovaných
tímto způsobem.
1.3.2. Výpisy spoření
1.3.2.1. Penzijní společnost způsobem uvedeným v 1.3.1.1
nebo písemně informuje bezplatně Klienta o stavu jeho spoření formou Výpisu spoření za kalendářní rok do 1 měsíce po
skončení kalendářního roku. V případech stanovených Zákony zasílá Penzijní společnost Výpis spoření bez zbytečného
odkladu.
1.3.2.2. Výpis spoření obsahuje údaje stanovené Zákony.
Penzijní společnost a Klient se dohodli, že Výpis spoření může
obsahovat či k němu mohou být přiloženy i další informace
související s jeho Smlouvou o DS nebo Smlouvou o DPS včetně
přehledu nabízených služeb a produktů Penzijní společnosti
a společností ze skupiny Raiffeisen.
1.3.2.3. Klient může požádat Penzijní společnost o zaslání
aktuálního Výpisu spoření. Penzijní společnost je opravněna si
nárokovat poplatek za zaslání aktuálního Výpisu spoření dle
Sazebníku poplatků.
1.3.2.4. Klient je povinen nejdéle do 30 dnů ode dne
odeslání Výpisu spoření nebo jeho umístění na Klientském
portálu písemně oznámit Penzijní společnosti případné
nesrovnalosti ve Výpisu spoření, v opačném případě budou
údaje uvedené ve Výpisu považovány za správné a úplné.
1.4.

Dokumenty uveřejněné na internetových stránkách
Penzijní společnosti

1.4.1. Níže uvedené dokumenty jsou uveřejňovány na internetových
stránkách Penzijní společnosti za účelem plnění informačních
povinností Penzijní společnosti, avšak tyto dokumenty nejsou
součástí Smlouvy o DPS, Smlouvy o DS a OP:
• Informační list
• Zásady řízení střetu zájmů
• Pravidla reklamací a stížností zájemců a účastníků
1.4.2. Tyto dokumenty jsou v současně platných i v předchozích
verzích k dispozici na internetových stránkách Penzijní společnosti a na žádost mohou být Klientovi poskytnuty i v listinné
podobě. O skutečnosti, že došlo k významné změně těchto
dokumentů a kde jsou tyto aktualizované dokumenty k dispozici, bude Klient Penzijní společností vždy předem informován
způsobem uvedeným v 1.3.1.
1.4.3. Klient souhlasí, že informace může tímto způsobem získat
a s poskytnutím informací takovým způsobem uděluje souhlas.
1.4.4. Statuty jsou uveřejňovány na internetových stránkách Penzijní
společnosti. Klient má právo vyžádat si statut fondu v listinné
podobě.
1.4.5. Klíčové informace důchodových fondů obdrží Klient před
podpisem Smlouvy o DS v listinné podobě. Klíčové informace účastnických fondů obdrží Klient před podpisem Smlouvy
o DPS v listinné podobě. Klíčové informace důchodových fondů a klíčové informace účastnických fondů jsou uveřejňovány
na internetových stránkách Penzijní společnosti.
1.5.

Důchodová a penzijní jednotka

1.5.1. Aktuální hodnotu důchodové a penzijní jednotky stanovuje
Penzijní společnost nejméně jednou týdně a uveřejňuje ji nejpozději do 2 dnů na internetových stránkách Penzijní společnosti. Aktuální hodnota jednotky se stanovuje k rozhodnému
dni následující pracovní den jako podíl vlastního kapitálu
fondu připadající na jednu jednotku a zaokruhluje se matematicky dolů na čtyři desetinná místa.

Obchodní podmínky
b.

II.
2.1.

Poskytování důchodového
spoření – II. pilíř

c.

Úvodní ustanovení a Účastník DS

Účastníkem DS se může stát fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let, pokud uzavře s Penzijní společností Smlouvu
o DS, a to
2.1.1.1. do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne
věku 35 let nebo
2.1.1.2. do 6 měsíců od 1. 1. 2013, nebo ode dne, od
kterého byla poprvé od 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na
důchodové pojištění.
2.1.1.3. Účastníkem DS se dále může stát fyzická osoba,
která splní podmínky stanovené § 111 odst. 4 Zákona o DS.
2.1.2. Účastníkem DS se nemůže stát fyzická soba, které již byl přiznán starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.
2.1.3. Účastník DS je povinen prokázat Penzijní společnosti svou
totožnost a uvést své jméno, popř. jména, příjmení, rodné
příjmení, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresu místa pobytu v České republice nebo
bydliště mimo území České republiky, případně nejsou-li výše
uvedené údaje, prokazuje se Účastník DS datem narození
a určením pohlaví.

d.

2.1.1.

2.2.

Vznik Smlouvy o DS

2.2.1. Důchodové spoření vzniká Účastníkovi DS na základě písemně uzavřené Smlouvy o DS.
2.2.2. Smlouvou o DS se Penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky Účastníka DS v důchodovém fondu nebo více těchto fondech podle Zákona o DS
a sjednané strategie spoření a převádět prostředky Účastníka DS za podmínek a způsobem stanoveným Zákonem o DS,
Smlouvou o DS a OP.
2.2.3. Smlouva o DS nabývá platnosti podpisem obou smluvních
stran. Smlouva o DS je zaregistrována s účinností k prvnímu
dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla tato Smlouva o DS zaregistrována v CRS, nabylo právní moci.
2.2.4. Smlouvu o DS lze uzavřít pouze s jednou penzijní společností.
2.3.

CRS

2.3.1. CRS informuje Účastníka DS a Penzijní společnost zejména o:
2.3.1.1. datu vzniku účasti Účastníka DS na Důchodovém
spoření i datu registrace další Smlouvy o DS
2.3.1.2. rozhodnutí o zamítnutí registrace Smlouvy o DS
v případě, že Účastník DS nesplňuje podmínky být účastníkem
nebo nejsou-li splněny podmínky pro registraci další Smlouvy
o DS. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o registraci zaniká Smlouva o DS od počátku.
2.4.

Příspěvek Účastníka DS

2.4.1. Příspěvek Účastníka DS je převáděn z pojistného na důchodové pojištění podle obecně závazných právních předpisů.
2.5.

Změny údajů

2.5.1. Změny údajů o Účastníkovi DS (jméno, popř. jména, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa,
kontaktní spojení) nabývají účinnosti dnem doručení žádosti
Účastníka DS Penzijní společnosti. Ostatní změny nabývají
účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemného oznámení Účastníka DS Penzijní společnosti, pokud se Účastník DS a Penzijní společnost nedohodli
jinak nebo pokud Penzijní společnost změny písemně neodmítla.
2.5.2. Oznámení dle 2.5.1. musí obsahovat jméno a příjmení Účastníka DS, rodné číslo nebo datum narození a číslo Smlouvy
o DS.
2.6.
Zajištění nabídky od pojišťoven
2.6.1. Na základě pojišťovnou zaslané nabídky, Penzijní společnost
na svých internetových stránkách uveřejňuje aktuální nabídku
pojištění důchodu.
2.6.2. Penzijní společnost je podle zákona o důchodovém pojištění
povinna 2 měsíce před dosažením důchodového věku Účastníka DS, nebo po vzniku nároku Účastníka DS na úhradu
jednorázového pojistného na pojištění důchodu, na žádost
Účastníka DS, nebo na žádost zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka, oslovit pojišťovny s žádostí
o poskytnutí závazné nabídky a tyto nabídky neprodleně
předat.
2.6.3. Pojišťovna je povinna poskytnout závaznou nabídku nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti. Závazná nabídka pojišťovny
se nesmí k datu přijetí žádosti Penzijní společnosti odlišovat
od aktuální nabídky dle 2.6.1. na jejích internetových stránkách.
2.6.4. Závazná nabídka je pro pojišťovny závazná po dobu
6 měsíců ode dne přijetí žádosti Penzijní společností. Tím není
dotčena povinnost pojišťovny zohlednit ve výplatě důchodu
uhrazené jednorázové pojistné.
2.7.

Zánik Důchodového spoření

2.7.1.

Účast na Důchodovém spoření zaniká:
a. Úmrtím, nebo
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2.8.

dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění
důchodu uzavřené mezi Účastníkem DS a pojišťovnou
v CRS, nebo
dnem registrace nové smlouvy o důchodovém spoření v CRS za účelem převodu prostředků k jiné
penzijní společnosti, nebo
dnem sdělení České správy sociálního zabezpečení, že Účastník DS souhlasí s převodem svých
důchodových práv do důchodového systému
Evropských společenství.

Převod prostředků

2.8.1. Převod prostředků Účastníka DS v rámci ČR
2.8.1.1. Účastník DS může Smlouvu o DS vypovědět nebo
se dohodnout na jejím skončení a požádat Penzijní společnost
o převedení prostředků k jiné penzijní společnosti, pokud uzavřel další smlouvu o důchodovém spoření; platnost Smlouvy
o DS končí dnem zaregistrování další smlouvy o důchodovém
spoření dle Zákona o DS.
2.8.1.2. Penzijní společnost může převod prostředků podmínit zaplacením poplatku. Výše poplatku je stanovena v aktuálním Sazebníku poplatků. Účastník DS je povinen zaplatit poplatek na stanovený účet Penzijní společnosti a označit platbu
za poplatek identifikačními údaji dle Sazebníku poplatků.
Penzijní společnost neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku
nesprávně zaplaceného nebo označeného poplatku.
2.8.1.3. Penzijní společnost je povinna převést prostředky
Účastníka DS k jiné penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne
zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření v CRS.
2.8.1.4. Do dne registrace nové smlouvy o důchodovém
spoření CRS, zůstává Smlouva o DS v platnosti u Penzijní společnosti.
2.8.1.5. Penzijní společnost neodpovídá Účastníku DS za
škodu vzniklou v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů
uvedených v žádosti Účastníka DS o převod prostředků.
2.8.2. Převod prostředků do Penzijní společnosti
2.8.2.1. Penzijní společnost převezme prostředky od předchozí penzijní společnosti jen v případě, kdy Účastník DS
s Penzijní společností uzavřel Smlouvu o DS a ta byla řádně
zaregistrována CRS. Penzijní společnost neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nesprávně zaplaceného poplatku za
převod u předchozí penzijní společnosti.
2.8.2.2. Penzijní společnost neodpovídá Účastníku DS za
škodu vzniklou v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů uvedených ve výpisu spoření z osobního důchodového účtu
Účastníka DS, který Penzijní společnost obdržela od předchozí penzijní společnosti, za nesprávnou výši převedených prostředků nebo v důsledku nedbalosti či nedostatků zaviněných
předchozí penzijní společností.
2.8.3. Výjimky z placení poplatků za změnu strategie spoření a za
převod prostředků
2.8.3.1. Penzijní společnost Účastníka DS informuje, že
změna strategie spoření nebo převod prostředků Účastníka
DS k jiné penzijní společnosti jsou bezplatné v případě, že
prostředky Účastníka DS byly umístěny:
a. v důchodovém fondu, v jehož statutu došlo ke změnám způsobu investování, investičních cílů nebo
zvýšení úplaty,
b. v důchodovém fondu, jehož obhospodařování bylo
převedeno na jinou penzijní společnost podle § 58
Zákona o DS,
c. ve slučovaných důchodových fondech podle § 60
Zákona o DS,
d. v důchodovém fondu Penzijní společnosti, která se
slučuje s jinou penzijní společností podle § 64 Zákona o DPS.
2.8.3.2. Penzijní společnost může zpoplatnit změnu strategie spoření nebo převod prostředků Účastníka DS k jiné
penzijní společnosti v případě, že Účastník DS požádá o tyto
změny po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí uvedených v § 34 odst. 2 Zákona o DS.
2.8.3.3. Převod prostředků Účastníka DS k jiné penzijní společnosti je bezplatný, pokud od vzniku účasti na Důchodovém
spoření u Penzijní společnosti do dne doručení výpovědi nebo
uzavření dohody o skončení Smlouvy o DS uplynulo více než
5 let.
2.8.3.4. Je-li změna strategie spoření provedena pouze jednou za kalendářní rok, je bezplatná.
2.9.
2.9.1.

Nároky z důchodového spoření

Druhy nároků
2.9.1.1. Prostředky Účastníka DS se použijí, nestanoví-li
Zákon o DS jinak, pouze na:
a. jednorázové pojistné ve výši 100 % prostředků
účastníka DS na pojištění důchodu nebo
b. úhradu 60 % prostředků Účastníka DS do státního
rozpočtu podle § 15 Zákona o DS nebo
c. převod důchodových práv do důchodového systému Evropských společenství.
2.9.2. Jednorázové pojistné ve výši 100 % prostředků Účastníka DS
na pojištění důchodu
2.9.2.1. Účastníkovi DS vzniká dnem, od kterého je mu přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění,
nárok na převedení jeho prostředků jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění důchodu na základě zaregistrování

pojistné smlouvy o pojištění důchodu. Prostředky Účastníka
DS lze převést pouze na jednu pojistnou smlouvu o pojištění
důchodu.
2.9.2.2. Nárok Účastníka DS na úhradu jednorázového pojistného se nepromlčuje.
2.9.2.3. Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné
na pojištění důchodu nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu
v CRS.
2.9.3. Úhrada 60 % prostředků Účastníka DS do státního rozpočtu
podle § 15 Zákona o DS
2.9.3.1. Orgán veřejné správy uvedený v § 15 Zákona o DS
písemně vyzve Penzijní společnost k převodu 60 % prostředků
Účastníka DS do státního rozpočtu, a to na základě žádosti
Účastníka DS o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělení
souhlasu Účastníka DS s převodem 60% svých prostředků do
státního rozpočtu. Výzva k převodu musí obsahovat souhlas
Účastníka DS s převodem a bankovní účet určený pro převod
prostředků.
2.9.3.2. Zbývající část prostředků Účastníka DS se použije
jako úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu.
2.9.4. Převod důchodových práv do důchodového systému Evropských společenství
2.9.4.1. Účastník DS může požádat o převod důchodových
práv do důchodového systému Evropských společenství nebo
jejich institucí podle § 105a zákona o důchodovém pojištění.
2.9.4.2. Pokud Česká správa sociálního zabezpečení písemně sdělí Penzijní společnosti, že Účastník DS s převodem
svých důchodových práv souhlasí, je Penzijní společnost povinna převést prostředky Účastníka DS nejpozději do 1 měsíce od obdržení tohoto sdělení na účet, který Česká správa
sociálního zabezpečení ve svém písemném sdělení uvedla.
2.10.

Úmrtí Účastníka DS ve Spořicí době DS

2.10.1. Úvodní ustanovení
2.10.1.1. Prostředky Účastníka DS se v případě jeho Úmrtí
za trvání Smlouvy o DS stávají předmětem dědictví. Penzijní
společnost použije prostředky Účastníka DS v souladu s příslušnými ustanovení Zákona o DS a dalšími právními předpisy.
2.10.2. Dědicem je Nezletilý
2.10.2.1. Je-li dědicem Nezletilý, použijí se prostředky Účastníka DS odpovídající dědickému podílu Nezletilého na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu.
Zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník
Nezletilého je povinen pojistnou smlouvu o pojištění sirotčího
důchodu ve prospěch Nezletilého jako pojištěného uzavřít
do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o dědictví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na
prostředcích Účastníka DS, a zaregistrování této smlouvy do
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím zaregistrování
soudu, který rozhodl o dědictví.
2.10.2.2. Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na
pojištění sirotčího důchodu nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění sirotčího
důchodu v CRS.
2.10.3. Dědicem je účastník důchodového spoření
2.10.3.1. Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni Úmrtí
Účastníka DS starší 18 let a která je k tomuto datu účastníkem
důchodového spoření nebo se nejpozději ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož předmětem bylo
určení dědického podílu na prostředcích Účastníka DS, stane
účastníkem důchodového spoření, převede Penzijní společnost prostředky Účastníka DS odpovídající dědickému podílu
podle rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci,
na osobní důchodový účet dědice u penzijní společnosti do
1 měsíce ode dne, kdy o to dědic písemně požádal.
2.10.4. Dědicem není účastník důchodového spoření
2.10.4.1. Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni Úmrtí
Účastníka DS starší 18 let a která k tomuto datu není účastníkem důchodového spoření, a ani se jím do dne nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na prostředcích Účastníka DS, nestane,
vyplatí Penzijní společnost prostředky Účastníka DS odpovídající dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví,
které nabylo právní moci, dědici do 1 měsíce ode dne, kdy
o to dědic písemně požádal.
2.11.

Možnosti využití naspořených prostředků Účastníkem
DS

2.11.1. Z pojistné smlouvy o pojištění důchodu vzniká při splnění podmínek stanovených Zákonem o DS nárok na:
a. Doživotní starobní důchod
Nárok na tento důchod má pouze Účastník DS.
Důchod je vyplácen v pravidelných měsíčních peněžitých splátkách doživotně nebo po stanovenou
dobu, a to v dohodnutém termínu, nejdříve prvním
dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni, ke kterému uplyne 15 dnů ode dne
převodu prostředků Penzijní společností po zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu v CRS.
b. Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou
pozůstalostního důchodu po dobu 3 let.
Na tento důchod má nárok Účastník DS a po dobu

Obchodní podmínky
3 let ode dne jeho Úmrtí osoba určená v pojistné
smlouvě o pojištění důchodu. Takto lze určit pouze
jednu osobu, kterou je Účastník DS oprávněn měnit.
c. Starobní důchod na 20 let
Na tento důchod má po dobu 20 let ode dne zahájení výplaty důchodu nárok Účastník DS. V případě
Úmrtí Účastníka DS přede dnem ukončení výplaty
tohoto důchodu se kapitálová hodnota pojištění
stává předmětem dědictví.
d. Sirotčí důchod na dobu 5 let
Na tento důchod má nárok Nezletilý podle
§ 16 odst. 2 Zákona o DS. V případě Úmrtí
Nezletilého přede dnem ukončení výplaty důchodu
se kapitálová hodnota pojištění stává předmětem
dědictví.
2.11.2. Výplata důchodu z pojistné smlouvy o pojištění důchodu končí dnem Úmrtí Účastníka DS, pokud nevznikl nárok na výplatu
jiné oprávněné osobě, smrtí oprávněné osoby, nebo uplynutím stanovené doby. Došlo-li k převodu prostředků Účastníka
DS podle § 14 odst. 3, nedošlo k zahájení výplaty důchodu,
Účastník DS zemřel a v pojistné smlouvě o pojištění důchodu
neurčil oprávněnou osobu, stávají se převedené prostředky
předmětem dědictví. To platí obdobně i v případě, kdy v této
době zemře Účastník DS i oprávněná osoba v případě sjednání důchodu podle § 18 odst. 1 písm. b) Zákona o DS.

III. Poskytování Doplňkového
penzijního spoření – III. pilíř
3.1.

Úvodní ustanovení a Účastník DPS

3.1.1.

Účastníkem DPS může být pouze fyzická osoba starší 18 let,
která uzavřela s Penzijní společností Smlouvu o DPS.
3.1.2. Účastník DPS je povinen Penzijní společnosti k prokázání
splnění podmínek nároku na státní příspěvek sdělit Penzijní
společnosti svou totožnost (tj. jméno a příjmení dle platných
dokladů České republiky) a rovněž rodné číslo přidělené příslušným orgánem České republiky, a pokud nebylo přiděleno,
číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění vedeného
v registru pojištěnců podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů; není-li přiděleno ani číslo pojištěnce veřejného
zdravotního pojištění, prokazuje se datem narození a určením
pohlaví.
3.1.3. Účastník DPS je rovněž povinen prokázat Penzijní společnosti
podmínky, kterými uplatňuje nárok na státní příspěvky, včetně
případného bydliště v zemi Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kromě České
republiky.
3.2.

Vznik Smlouvy o DPS

3.2.1. Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě písemné
Smlouvy o DPS mezi Účastníkem DPS a Penzijní společností
dnem stanoveným ve Smlouvě o DPS. Datum vzniku Doplňkového penzijního spoření nesmí předcházet datu uzavření
Smlouvy o DPS. Smlouva o DPS je platná dnem jejího uzavření
a nabývá účinnosti nejdříve prvního dne následujícího měsíce.
3.2.2. Smlouvou o DPS se Penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky Účastníka DPS v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle Zákona
o DPS a sjednané strategie spoření a vyplácet mu dávky za
podmínek a způsobem stanoveným Zákonem o DPS, Smlouvou o DPS a OP a Účastník DPS se zavazuje platit příspěvek
Účastníka DPS za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným
Zákonem o DPS, Smlouvou o DPS a OP.
3.2.3. Smlouva o DPS se uzavírá na dobu neurčitou.
3.2.4. S ohledem na informaci o zániku smlouvy o Doplňkovém
penzijním spoření u předchozí penzijní společnosti je Penzijní společnost oprávněna odložit účinnost Smlouvy o DPS
na pozdější datum. Penzijní společnost o odložení účinnosti
Smlouvy o DPS Účastníka DPS vždy informuje.
3.2.5. Smlouvu o DPS nelze uzavřít, má-li účastník doplňkového
penzijního spoření nevypořádanou smlouvu o penzijním
připojištění v transformovaném fondu u některé z penzijních
společností.
3.2.6. S Penzijní společností může mít Účastník DPS pouze jednu
účinnou Smlouvu o DPS; to neplatí v případě dle § 4 od st. 2
písm. a) Zákona o DPS.
3.3.

Určená osoba

3.3.1. V případě smrti Účastníka DPS vznikne Určené osobě nárok
na jednorázové vyrovnání nebo odbytné.
3.3.2. Účastník je ve Smlouvě o DPS povinen uvést u Určené osoby
její jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo,
bylo-li přiděleno nebo datum narození a adresu místa jejího
pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České
republiky, je-li mu známa, popřípadě příbuzenský nebo jiný
vztah k němu. V případě neuvedení, nebo chybného uvedení povinných údajů o Určené osobě se má za to, že Určená
osoba nebyla určena. Určené osoby se stanovují jednotně pro
jednorázové vyrovnání a odbytné.
3.3.3. Je-li ve Smlouvě o DPS uvedeno více Určených osob, určí
Účastník DPS podíl každé z nich; podíl je možné zadat
i zlomkem. Součet jednotlivých procentuálních podílů musí být
vždy roven hodnotě 100 %. Pokud nebyly určeny podíly více
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Určených osob, má každá z nich právo na stejný podíl.
3.3.4. Určí-li Účastník DPS ve Smlouvě o DPS podíly jednotlivých
Určených osob, je v případě úmrtí některé Určené osoby její
podíl rozdělen, v poměru jakým se po¬dílejí na nárocích z Doplňkového penzijního spoření, zbývajícím Určeným osobám.
3.3.5. Změna Určené osoby nebo jejího podílejí je účinná vůči
Penzijní společnosti dnem, kdy bylo Úředně ověřené písemné oznámení této změny Účastníkem DPS doručeno Penzijní
společnosti. Předložením písemného oznámení o změně
Určených osob se v celém rozsahu nahrazují všechny dosud
stanovené Určené osoby.
3.4.

Změny údajů

3.4.1. Změny údajů o Účastníkovi DPS (jméno, popř. jména, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, kontaktní spojení) a změny Určených osob dle 3.3.5. nabývají
účinnosti dnem doručení písemného oznámení Účastníka DPS
Penzijní společnosti. Ostatní změny nabývají účinnosti prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení Účastníka DPS Penzijní společnosti, pokud
se Účastník DPS a Penzijní společnost nedohodli jinak, nebo
pokud Penzijní společnost změny písemně neodmítla.
3.4.2. Oznámení dle 3.4.1. musí obsahovat jméno a přímení Účastníka DPS, rodné číslo nebo datum narození a číslo Smlouvy
o DPS.
3.4.3. Změna výše příspěvku Účastníka DPS není možná
zpětně.
3.5.

Příspěvek Účastníka DPS

3.5.1. Úvodní ustanovení
3.5.1.1. Výše příspěvku Účastníka DPS se stanoví na kalendářní měsíc a nesmí být nižší než 100 Kč. Není-li výše příspěvku Účastníka DPS sjednána, má se za to, že byl sjednán
příspěvek ve výši 100 Kč.
3.5.1.2. Měsíc, na který byl příspěvek Účastníka DPS zaplacen ve výši nižší než 100 Kč, se nezapočítává do Spořicí
doby a Účastník DPS nemá v daném kalendářním měsíci nárok na státní příspěvek. Taková částka se stává součástí předplatného dle 3.5.3., ze kterého může být splátka provedena
až tehdy, dosáhne-li jeho výše 100 Kč.
3.5.2. Příspěvek Účastníka DPS placený zaměstnavatelem za Účastníka DPS
3.5.2.1. Za Účastníka DPS může platit příspěvek nebo jeho
část zaměstnavatel, pokud s tím Účastník DPS souhlasí. Účastník DPS je povinen tuto skutečnost předem oznámit Penzijní
společnosti. Podpisem Smlouvy o DPS Účastník DPS předem
oznamuje Penzijní společnosti, že souhlasí s příspěvkem zaměstnavatele.
3.5.2.2. Na kalendářní měsíc bude zaúčtován příspěvek
ve výši, který byl na daný kalendářní měsíc připsán na účet
Penzijní společnosti vedený u depozitáře určený pro přijímání
příspěvků.
3.5.2.3. K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní
příspěvek.
3.5.2.4. Účastník DPS je povinen informovat svého zaměstnavatele, aby platby příspěvků označil způsobem stanoveným Penzijní společností. Neoznačí-li zaměstnavatel platbu
příspěvků způsobem stanoveným Penzijní společností, posuzuje se tato skutečnost, jakoby stanovené povinnosti nedodržel Účastník DPS.
3.5.2.5. Zaslání příspěvku zaměstnavatele je považováno
za projev souhlasu Účastníka DPS s tím, že jeho zaměstnavatel za něj bude platit příspěvek nebo jeho část za Účastníka
DPS.
3.5.3. Spořicí doba a předplatné
3.5.3.1. Podmínkou pro vznik nároku na dávky dle Zákona
o DPS je placení příspěvků po určitou Spořicí dobu.
3.5.3.2. Do Spořicí doby se započítávají kalendářní měsíce,
za něž byl řádně a včas zaplacen příspěvek Účastníka DPS
alespoň v minimální stanovené výši 100 Kč. Pokud za Účastníka DPS platí příspěvek či jeho část zaměstnavatel, musí pro
započítání daného měsíce do Spořicí doby součet všech zaplacených příspěvků dosáhnout alespoň stanovené minimální
výše.
3.5.3.3. Příspěvky placené Účastníkem DPS (s výjimkou
příspěvků placených zaměstnavatelem) lze předplácet do
budoucna. Přeplatek příspěvku placeného Účastníkem DPS
(s výjimkou příspěvků placených zaměstnavatelem) se převádí na další období.
3.5.3.4. Při vkladu příspěvku Účastníkem DPS nad
2 500 EUR je prováděna identifikace a kontrola dle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.
3.5.4. Pravidla a způsob placení příspěvků
3.5.4.1. Účastník DPS nese náklady spojené s placením příspěvku. Účastník DPS nemůže platit tento příspěvek současně
u více penzijních společností.
3.5.4.2. Příspěvky se platí na kalendářní měsíc a jsou evidovány v Kč. Platí-li se z účtu vedeného v cizí měně, hradí
Účastník DPS náklady konverze na Kč. Příspěvek se považuje
za zaplacený včas, je-li připsán do konce kalendářního měsíce, za který se platí, na účet Penzijní společnosti vedený
u depozitáře pro přijímání příspěvků. Bylo-li sjednáno placení
příspěvku na období delší než jeden měsíc, je takto stanovená
výše příspěvku splatná do konce prvního kalendářního měsí-

ce tohoto období.
3.5.4.3. První příspěvek se platí za kalendářní měsíc, od kterého nabyla Smlouva o DPS účinnosti.
3.5.4.4. Zaevidované příspěvky Penzijní společnost nevrací
Účastníkovi DPS zpět.
3.5.4.5. Na příspěvek zaplacený Účastníkem DPS v nesprávné (tj. nižší než sjednané) výši bude vyžádán státní příspěvek, jakmile je součet těchto příspěvků alespoň 300 Kč.
Na příspěvek v nižší výši než 300 Kč nebude vyžádán státní
příspěvek.
3.5.4.6. Účastník DPS je povinen zaplatit příspěvek na účet
Penzijní společnosti vedený u depozitáře určený k přijímání
příspěvků a platbu řádně označit způsobem stanoveným
Penzijní společností ve Smlouvě o DPS. Za škodu vzniklou
nesplněním této povinnosti nenese Penzijní společnost zodpovědnost. V případě zaslání příspěvku na jiný účet Penzijní společnosti, který není určený k přijímání příspěvků nebo
nepodaří-li se Penzijní společnosti přiřadit došlou platbu
k žádné smlouvě, bude tato platba vrácena zpět; za škodu tím
vzniklou nenese Penzijní společnost zodpovědnost.
3.5.5. Vracení přeplatku po datu Úmrtí Účastníka DPS
3.5.5.1. Úmrtím Účastníka DPS Smlouva o DPS zaniká.
Platby, které budou připsány na účet Penzijní společnosti po
datu Úmrtí Účastníka DPS, nejsou již součástí naspořených
prostředků. Takové přeplatky proto Penzijní společnost vrací
v jejich aktuální hodnotě zpět.
3.5.5.2. Nepodaří-li se vrátit přeplatky zpět, Účastník DPS
souhlasí, že Penzijní společnost postupuje následujícím způsobem:
3.5.5.3. Přeplatek po Úmrtí do výše 5 000 Kč může být vyplacen na základě žádosti právoplatného dědice, případně
dědiců a úředně ověřené kopie pravomocného usnesení soudu o dědickém řízení, aniž by tento přeplatek byl výslovně
v dědickém řízení projednán. V případě více dědiců bude
přeplatek po Úmrtí vyplacen podle podílů vyplývajících
z uvedeného usnesení soudu o dědictví na základě žádosti
každého dědice s ověřeným podpisem žadatele, nebo společně za všechny dědice jednomu z dědiců. Přeplatek bude
v případě společné žádosti dědiců vyplacen po doložení
čestného prohlášení ostatních dědiců, které musí obsahovat:
a. Jméno zemřelého Účastníka DPS
b. Identifikační údaje dědice/dědiců dle výše uvedeného usnesení soudu
c. Specifikaci přeplatků po Úmrtí zaslaných Penzijní
společnosti
d. Souhlas všech dědiců s vyplacení přeplatků po
Úmrtí
e. Označení dědice, kterému se bude vracet přeplatek po Úmrtí
f. Úředně ověřený podpis všech dědiců
3.5.5.4. Přeplatek po Úmrtí nad 5 000 Kč musí být výslovně
uveden v pravomocném usnesení soudu o dědickém řízení
spolu s uvedením, komu a v jakém poměru přeplatek po Úmrtí
náleží. Není-li v usnesení uveden, je nutné ze strany dědiců
požádat o provedení dědického řízení o tomto majetku dle
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řád, v platném
znění. Na základě předložení tohoto úředně ověřeného pravomocného usnesení bude částka vyplacena.
3.5.5.5. Přeplatek po datu Úmrtí Účastníka DPS je možné
vyplatit Určené osobě pouze v případě, že je zároveň dědicem.
3.5.6. Vracení příspěvku po datu zániku Smlouvy o DPS
3.5.6.1. Platby Účastníka DPS a zaměstnavatele, které budou připsány na účet Penzijní společnosti vedený u depozitáře pro přijímání příspěvků po následujícím kalendářním měsíci
po datu zániku Smlouvy o DPS, Penzijní společnost vrací zpět,
neuzavřel-li Účastník DPS s Penzijní společností jinou Smlouvu
o DPS nebo nedohodl-li se Účastník DPS s Penzijní společností
jinak.
3.5.6.2. Při zrušení Smlouvy o DPS pro její neplatnost (storno Smlouvy o DPS) se zaúčtované platby vrací zpět, a to
v jejich nominální hodnotě, nedošlo-li k jejich znehodnocení
vlivem kurzových rozdílů po zainvestování platby.
3.5.7. Odklad placení příspěvku
3.5.7.1. Účastník DPS může požádat Penzijní společnost
o Odklad po zaplacení alespoň jednoho příspěvku ve sjednané výši, který je započítán do spořicí doby smlouvy o DPS.
3.5.7.2. Odklad lze sjednat pouze do budoucna a započne
běžet dnem uvedeným v oznámení Účastníka DPS, nejdříve
prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení tohoto oznámení Účastníka DPS do sídla
Penzijní společnosti. V oznámení je třeba uvést délku Odkladu. Maximální délka Odkladu je 12 měsíců. Pokud Účastníkovi DPS vzniklo předplatné dle 3.5.3.3., Odklad započne až
kalendářní měsíc bezprostředně následující po jeho vyčerpání.
3.5.7.3. Účastník DPS je povinen písmně informovat Penzijní
společnost o výši příspěvků, které jsou doplatkem příspěvků
za Odklad. Na dodatečně zaplacené příspěvky za Odklad
není poskytován státní příspěvek.
3.5.7.4. Doba Odkladu, za kterou Účastník DPS doplatil
příspěvky, se pro účely vzniku nároku na dávky započítává
do Spořicí doby.
3.5.7.5. Účastník DPS je povinen odložené příspěvky uhradit do konce 6 měsíce po skončení Odkladu.

Obchodní podmínky
Odklad může být ukončen také zaplacením dalšího příspěvku Účastníka DPS nebo zaměstnavatele, a to alespoň
ve výši 100 Kč za měsíc.
3.5.8. Přerušení placení příspěvku
3.5.8.1. Účastník DPS je oprávněn placení příspěvku Účastníka DPS kdykoliv přerušit.
3.5.8.2. Přerušil-li Účastník DPS placení příspěvku za účelem uzavření jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je
nezbytné, aby před přerušením platil příspěvek na Doplňkové
penzijní spoření nejméně 36 kalendářních měsíců nebo nejméně 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od posledního přerušení placení příspěvku u téže Penzijní společnosti.
3.5.8.3. Spoření se přerušuje dnem, který uvedl Účastníka
DPS v písemném oznámení, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení
tohoto oznámení do sídla Penzijní společnosti.
3.5.8.4. Pokud bylo zaplaceno předplatné dle 3.5.3.3.,
započne přerušení až v měsíci, na který byla zaplacena poslední splátka předplatného dle 3.5.3.3.
3.5.8.5. Doba přerušení placení příspěvku účastníka se nezapočítává do spořicí doby.
3.5.8.6. Smlouva s jinou penzijní společností může nabýt
účinnosti nejdříve následující kalendářní měsíc po měsíci,
v němž bylo přerušeno placení příspěvků u Penzijní společnosti.
3.6.

Státní příspěvek

3.6.1. Státní příspěvek poskytuje Ministerstvo financí České republiky ze státního rozpočtu.
3.6.2. Nárok na státní příspěvek má Účastník DPS, který:
• zaplatil příspěvek na kalendářní měsíc včas a ve
výši alespoň 300 Kč a
• má trvalý pobyt na území České republiky nebo
má bydliště na území členského státu Evropské unie
nebo jiného smluvního státu dohody o Evropském
hospodářském prostoru, kromě České republiky, a je:
a. účasten důchodového pojištění podle tuzemských
právních předpisů, nebo
b. poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
c. je účasten veřejného zdravotního pojištění v České
republice.
3.6.3. K prokázání splnění podmínek nároku na státní příspěvek je
Účastník DPS povinen sdělit Penzijní společnosti údaje dle
3.1.2. Udá-li Účastník DPS Penzijní společnosti pouze datum
narození, nemá nárok na státní příspěvek.
3.6.4. Chybně uvedené údaje požadované Zákonem o DPS mají
vliv na nárok na státní příspěvek. Podmínky nároku na státní
příspěvek je oprávněno upravit Ministerstvo financí České republiky a Účastník DPS je povinen takové podmínky náležitě
prokázat.
3.6.5. Účastník DPS je povinen bez zbytečného odkladu písemně
oznámit Penzijní společnosti všechny změny mající vliv na
nárok na státní příspěvek, tj. zejména ve skutečnostech dle
3.1.2. a 3.6.2.
3.6.6. Penzijní společnost nenese odpovědnost za evidování chybných, neaktuálních či neúplných identifikačních údajů Účastníka DPS ve Smlouvě o DPS, za odlišnosti v údajích vedených
o Účastníkovi DPS v informačních systémech veřejné správy
a za nepřesnosti v prokazování podmínek na nárok na státní
příspěvek.
3.6.7. Účastník DPS bere na vědomí, že nesplněním své informační
povinnost vůči Penzijní společnosti nebo dojde-li k odlišnostem v údajích o něm vedených v informačních systémech
veřejné správy, může být dosud připsaný státní příspěvek považován za neoprávněně vyžádaný a Penzijní společnost je
povinna jej vrátit Ministerstvu financí České republiky.
3.7.
3.7.1.

Zánik smlouvy o DPS

Úvodní ustanovení
3.7.1.1. Vznik nároku na dávku dle Zákona o DPS není
důvodem pro zánik Smlouvy o DPS. Účastník DPS může i po
vzniku nároku na dávku dle Zákona o DPS v Doplňkovém penzijním spoření pokračovat.
3.7.1.2. Doplňkové penzijní spoření Účastníka DPS zaniká
dnem:
a. ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu
nebo invalidní penze na určenou dobu ze všech
prostředků Účastníka DPS,
b. výplaty jednorázového vyrovnání ze všech prostředků Účastníka DPS,
c. úhrady jednorázového pojistného pro doživotní
penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na
přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší
důchodu ze všech prostředků Účastníka DPS,
d. na kterém se Účastník DPS a Penzijní společnost
písemně dohodli,
e. uplynutí výpovědní doby,
f. úmrtí Účastníka DPS.
3.7.2. Dohoda o zániku Smlouvy o DPS a výpověď Smlouvy o DPS
3.7.2.1. Účastník DPS a Penzijní společnost mohou uzavřít
dohodu o zániku Smlouvy o DPS.
3.7.2.2. V případě, že Penzijní společnost návrh akceptuje,
dohoda o zániku Smlouvy o DPS nabývá účinnosti posledním
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dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po
dni doručení návrhu dohody Penzijní společnosti. Uzavřením
jiné Smlouvy o DPS mezi Penzijní společností a Účastníkem
DPS dojde k zániku původní Smlouvy o DPS sjednaným dnem.
3.7.2.3. Účastník DPS je oprávněn podat v souladu se Zákonem o DPS výpověď, není-li mu vyplácena dávka dle 3.9.1.
a) nebo b) nebo o dávku uvedenou v 3.9.1. písm. a), b), e)
nebo f) nepožádal. Výpovědní doba činí 1 měsíc.
3.7.2.4. Návrh dohody o ukončení nebo výpověď Smlouvy o DPS musí být Penzijní společnosti doručen/a formou
originálu nebo Úředně ověřené kopie. Podpis Účastníka DPS
musí být vždy Úředně ověřen. Nesplňuje-li návrh dohody
o ukončení nebo výpověď Smlouvy o DPS náležitosti požadované Zákonem o DPS, Smlouvou o DPS či těmito OP a/nebo
není-li zaplacen včas poplatek dle 3.8.1.2., je považován/a
za neplatnou a Smlouva o DPS je účinná i nadále. Penzijní
společnost je povinna do 15 dnů ode dne doručení takového neplatného návrhu dohody či výpovědi o této skutečnosti
a o důvodech pro shledání neplatnosti informovat Účastníka
DPS.
3.7.2.5. Byl-li návrh dohody o zániku Smlouvy o DPS nebo
byla-li výpověď Smlouvy o DPS zrušena na písemnou žádost
Účastníka DPS doručenou Penzijní společnosti před jejím zánikem a po zaplacení poplatku dle 3.8.1.2., může Penzijní společnost použít zaplacený poplatek jako příspěvek Účastníka
DPS.
3.7.2.6. Penzijní společnost je oprávněna Smlouvu o DPS
vypovědět z důvodů stanovených v § 7 Zákona o DPS.
3.8.

Převod prostředků Účastníka DPS

3.8.1. Převod prostředků Účastníka DPS k jiné penzijní společnosti
3.8.1.1. Účastník DPS může Penzijní společnost požádat
o převedení prostředků Účastníka DPS k jiné penzijní společnosti v případě, že:
a. Smlouva o DPS zanikla dohodou nebo výpovědí a
b. Účastník DPS doloží souhlas následné penzijní společnosti s tímto převodem a
c. Účastníkovi DPS před zánikem Doplňkového penzijního spoření nevznikl nárok na dávku podle
3.9.1. písm. c).
3.8.1.2. Penzijní společnost převod prostředků podmiňuje
zaplacením poplatku dle aktuálního Sazebníku poplatků.
3.8.1.3. K žádosti o převod prostředků Účastníka DPS je
Účastník DPS povinen doložit souhlas dle 3.8.1.1. písm. b).
3.8.1.4. Do 7 dnů od doručení Penzijní společnosti návrhu
dohody o zániku Smlouvy o DPS nebo výpovědi Smlouvy
o DPS, je Účastník DPS povinen uhradit na účet Penzijní společnosti poplatek za převod prostředků k jiné penzijní společnosti dle 3.8.1.2.
3.8.1.5. Převod je bezplatný, jedná-li se o výjimku z placení
poplatků za převod prostředků Účastníka DPS dle § 62 Zákona o DPS.
3.8.1.6. Penzijní společnost nenese odpovědnost za případné škody, pokud vznikly chybným nebo nedbalým vyznačením identifikace úhrady poplatku dle 3.8.1.2. nebo jeho
nezaplacením včas. Takový poplatek je považován Penzijní
společností za příspěvek Účastníka DPS.
3.8.1.7. Penzijní společnost převede prostředky Účastníka
DPS na základě jeho žádosti nejpozději do 1 měsíce ode dne
zániku Smlouvy o DPS. Penzijní společnost informuje formou
zápočtového listu penzijní společnost i o podlimitních prostředcích Účastníka DPS.
3.8.1.8. Penzijní společnost neodpovídá za škodu vzniklou
v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů uvedených
v Účastníkově DPS žádosti o převod prostředků.
3.8.1.9. Nárok Účastníka DPS na převod prostředků k jiné
penzijní společnosti v případě, kdy mu nevznikl nárok na odbytné a o převod prostředků nepožádal, se promlčí uplynutím
3 let ode dne zániku Doplňkového penzijního spoření.
3.8.2. Převod prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření
do Penzijní společnosti
3.8.2.1. Penzijní společnost převezme peněžní prostředky
z doplňkového penzijního spoření vedeného u jiné penzijní
společnosti, kde tato smlouva zanikla, není z této smlouvy
vyplácena penze a zároveň Účastník DPS uzavřel s Penzijní
společností Smlouvu o DPS.
3.8.2.2. Při převodu prostředků účastníka doplňkového
penzijního spoření z jiné penzijní společnosti se Spořicí doba
zachovává. Doba placení příspěvků u jiné penzijní společnosti se do Spořicí doby pro vznik nároku na dávky u Penzijní
společnosti započte po obdržení převedených prostředků,
pokud Penzijní společnost neurčí jinak.
3.8.2.3. Penzijní společnost neodpovídá Účastníku DPS za
škodu vzniklou v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů uvedených ve výpisu spoření z osobního penzijního účtu
Účastníka DPS pims.obdrženého od předchozí penzijní společnosti nebo v důsledku nedbalosti či nedostatků zaviněných
předchozí penzijní společností.
3.8.2.4. Penzijní společnost neodpovídá za promlčení nároku na převod prostředků u předchozí penzijní společnosti.
3.9.

Dávky doplňkového penzijního spoření

3.9.1.

Druhy dávek
Prostředky Účastníka DPS se použijí na výplatu těchto dávek:

a.
b.
c.
d.
e.

starobní penze na určenou dobu,
invalidní penze na určenou dobu,
jednorázové vyrovnání,
odbytné,
úhrada jednorázového pojistného pro doživotní
penzi, nebo
f. úhrada jednorázového pojistného pro penzi na
přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší
důchodu.
Dávky dle 3.9.1. písm. a), b), e) a f) náleží pouze Účastníkovi
DPS.
3.9.2. Vznik nároku na dávky
3.9.2.1. Nárok na dávku dle 3.9.1. písm. a), e) a f) vzniká při
současném splnění následujících podmínek:
• dosažení věku Účastníka DPS, který je o 5 let nižší,
než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění a
• trvání Spořicí doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců.
3.9.2.2. Nárok na dávku dle 3.9.1. písm. c) je
• dosažení věku potřebného pro vznik nároku na
starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona
o důchodovém pojištění a
• trvání spořicí doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců
3.9.2.3. Jednorázové vyrovnání dle 3.9.1. písm. c) náleží
Účastníkovi DPS za podmínek podle 3.9.2.2., a pokud mu
z určené části prostředků nebyla zahájena výplata dávky uvedené v 3.9.1. písm. a), b), e) nebo f); Účastník DPS může zvolit
kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a jedné z dávek
dle 3.9.1. písm. a), b), e) nebo f).
3.9.2.4. Jednorázové vyrovnání dle 3.9.1. písm. c) náleží
Určené osobě, pokud Účastník DPS zemřel po dni, ke kterému
mu vznikl nárok na dávku dle 3.9.1. písm. a), b), c), e) nebo f)
a před jejím vyplacením, nebo pokud Účastník DPS zemřel
a starobní nebo invalidní penze na určenou dobu mu již byla
vyplácena; v takovém případě má Určená osoba nárok na
jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající dosud nevyplacené časti prostředků Účastníka DPS. Neurčí-li Účastník DPS pro
tyto případy Určenou osobu, stává se jednorázové vyrovnání
předmětem dědictví.
3.9.2.5. Podmínkou vzniku nároku dle 3.9.1. písm. b) na invalidní penzi je přiznání invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně z důchodového pojištění a trvání spořicí doby
v délce nejméně 36 kalendářních měsíců. K žádosti je nutné
přiložit originál či Úředně ověřenou kopii dokladu o přiznání příslušného invalidního důchodu, ne starší 1 roku. Bude-li
předložen doklad starší, je nutné doložit další doplňující
doklad o přijaté platbě, např. ve formě bankovního výpisu,
poštovní složenky nebo dodatečného ověření ČSSZ. Bez
věrohodného doložení výše uvedených dokumentů není
Penzijní společnost oprávněna dávku vyplatit a žádost bude
odmítnuta.
3.9.2.6. Nárok na odbytné dle 3.9.1. písm. d) vzniká:
a. Účastníku DPS, který platil příspěvky po dobu
alespoň 24 kalendářních měsíců a jehož Smlouva
o DPS zanikla dohodou nebo výpovědí dle 3.7.2.,
pokud nedošlo k převedení prostředků Účastníka
DPS k jiné penzijní společnosti.
b. Účastníku DPS v případě zrušení účastnického fondu, nedošlo-li k převodu prostředků Účastníka DPS
do jiného účastnického fondu.
c. Určeným osobám, pokud Účastník DPS zemřel
a nevznikl mu nárok na jinou dávku.
3.9.2.7. Prostředky se stávají předmětem dědictví ve výši
odbytného při současném splnění následujících podmínek:
a. Účastník DPS ve Smlouvě o DPS nestanovil Určenou
osobu a
b. Účastník DPS zemřel a k datu Úmrtí vznikl nárok na
odbytné.
3.10.

Žádost a řízení o dávce Doplňkového penzijního
spoření

3.10.1. Dávky Doplňkového penzijního spoření se vyplácejí na základě písemné žádosti Účastníka DPS, nebo Určené osoby nebo
dědice po splnění podmínek nároku na dávky. Žadatel je povinen přiložit k žádosti o dávku všechny požadované Úředně
ověřené kopie listin, které dokládají právní skutečnosti nároku
na výplatu dávky (dle pokynů k vyplnění žádosti o dávku), je-li pro vznik nároku na dávku nutno splnit i jiné podmínky než
dosažení věku a doby placení příspěvků; podpis na žádosti
musí být Úředně ověřen.
3.10.2. Penzijní společnost zahájí řízení o dávce až dnem doručení
úplné žádosti o dávku Penzijní společnosti. Řízení o dávce
trvá nejvýše 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti o dávku
do Penzijní společnosti. Penzijní společnost v uvedené lhůtě
zašle žadateli oznámení o výplatě dávky nebo oznámení
o odmítnutí dávky.
3.10.3. Jestliže žádost o dávku není úplná, zejména pokud neobsahuje všechny předepsané údaje nebo pokud součástí žádosti nejsou požadované doklady (dle pokynů pro vyplnění
žádosti o dávku), Penzijní společnost do 15 dnů od doručení
této žádosti písemně vyzve žadatele, aby ve lhůtě nejpozději
do 30 dnů od odeslání výzvy doplnil chybějící údaje nebo
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doklady a poučí ho o následcích nedoplnění. Až dnem doručení chybějících údajů nebo dokladů je žádost považována
za úplnou a doručenou. Jestliže žadatel nereaguje na výzvu
Penzijní společnosti o doplnění chybějících údajů nebo dokladů v žádosti o dávku, Penzijní společnost považuje, po uplynutí výše uvedené lhůty, podání žádosti o dávku za neplatné.
3.10.4. Oznámení o výplatě dávky obsahuje zejména údaje o Účastníkovi DPS, druh přiznané dávky, způsob výplaty dávky, výši
aktuálního zůstatku na osobním penzijním účtu Účastníka
DPS, počet penzijních jednotek a aktuální hodnotu penzijní
jednotky, a to vše ke dni doručení úplné žádosti o dávku, výši
jednorázového vyrovnání nebo odbytného, číslo běžného
účtu, na který bude dávka vyplacena.
3.10.5. Jestliže žadatel nesouhlasí se skutečnostmi uvedenými v oznámení o výplatě dávky nebo v oznámení o odmítnutí dávky, má
právo podat písemnou reklamaci do 30 dnů od odeslání tohoto oznámení žadateli. Penzijní společnost o výsledku šetření
reklamace žadatele písemně informuje, a to nejpozději do 30
dnů ode dne doručení reklamace žadatele Penzijní společnosti.
3.10.6. Penzijní společnost neodpovídá žadateli za škodu vzniklou
v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů uvedených
v žádosti o výplatu dávky nebo v důsledku nedbalosti či nedostatků zaviněných žadatelem.
3.11.

Výplata dávek

3.11.1. Úvodní ustanovení
3.11.1.1. Výplata dávky nebo splátky dávky může být realizována pouze bankovním převodem.
3.11.1.2. Penzijní společnost může za znovuzaslání výplaty
dávky nebo splátky dávky požadovat poplatek ve výši účelně
vynaložených nákladů.
3.11.1.3. Výplata dávky nebo splátky dávky je zaokrouhlována dolů na celé koruny ve prospěch příslušného účastnického fondu.
3.11.1.4. Dávky nebo splátky dávky vyplácí Penzijní společnost jednou měsíčně. Výši dávky nebo výši splátky dávky
stanoví Penzijní společnost dle aktuální hodnoty penzijní jednotky k 15. dni daného měsíce. Dávku nebo splátku dávky po
zdanění dle příslušných právních předpisů Penzijní společnost
vyplatí nejpozději do konce měsíce. Pokud 15. den v měsíci
není pracovním dnem, Penzijní společnost postupuje podle
druhé věty v nejbližší následující pracovní den.
3.11.1.5. Vyplacené prostředky podléhají zdanění dle aktuální legislativy.
3.11.2. Výplata starobní penze na určenou dobu dle 3.9.1. písm.
a) a invalidní penze na určenou dobu dle 3.9.1. písm. b).
3.11.2.1. Starobní nebo invalidní penze na určenou dobu se
vyplácí buď ve splátkách v určené výši, nebo v určeném počtu
splátek, do vyčerpání prostředků Účastníka DPS, a to pravidelně alespoň čtyřikrát za kalendářní rok, pokud výše splátky
činí minimálně 500 Kč. Jinak může Penzijní společnost snížit
počet splátek na jednu ročně.
3.11.2.2. V případě že Účastník DPS zvolí výplatu ve splátkách v určené výši, nesmí tato výše překročit poměrnou část
prostředků Účastníka DPS ke dni počátku výplaty splátek penze na určenou dobu. Tato poměrná část je definována jako
jedna třetina v případě, že k výplatě splátek penze dochází
jednou ročně, resp. jedna dvanáctina v případě, že k výplatě
splátek penze dochází čtyřikrát ročně, resp. jedna třicetišestina v případě, že k výplatě splátek penze dochází jedenkrát
za měsíc.
3.11.2.3. V žádosti o výplatu dávek Účastník DPS určí dobu
nebo výši splátek a to tak, aby předpokládaná doba výplaty
těchto dávek trvala nejméně 3 roky, to neplatí, jde-li o starobní penzi na určenou dobu dle 3.11.2.7. v žádosti o dávku
splňující podmínky podle 3.11.2.7. uvede Účastník DPS zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění. Účastník DPS sdělí bez zbytečného odkladu Penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny,
pokud k ní dojde během doby výplaty dávky dle 3.11.2.7.
V případě volby pevné výše splátek po dobu nejméně 3 let,
vyplácí Penzijní společnost splátky ve zvolené výši, a to až
do doby, dokud prostředky Účastníka DPS postačují k výplatě
splátky ve stanovené výši. V případě, že prostředky Účastníka
DPS v průběhu vyplácení již nedostačují k výplatě splátky ve
sjednané výši, Penzijní společnost vyplatí zbývající prostředky Účastníka DPS v termínu pro výplatu nejbližší splátky.
3.11.2.4. Pokud Účastník DPS zvolil pevný počet splátek, je
mu ve zvolených pravidelných intervalech vyplácena poměrná část prostředků Účastníka DPS ke dni výplaty jednotlivých
splátek. Tato poměrná část tvoří podíl 1/(n-k), kde n je zvolený celkový počet splátek a k je počet dosud vyplacených
splátek.
3.11.2.5. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu
předložena, pokud se s Účastníkem DPS nedohodne jinak.
3.11.2.6. Účastník DPS je oprávněn požádat o pozastavení
výplaty dávky, a to i opakovaně; to neplatí, jde-li o starobní
penzi na dobu určenou dle 3.11.2.7. V písemné žádosti o pozastavení výplaty dávky musí být stanovena doba, na kterou
se výplata dávky pozastavuje, která nesmí být kratší než 3 měsíce. Penzijní společnost může podání žádosti o pozastavení
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výplaty dávky podmínit zaplacením poplatku dle Sazebníku
poplatků.
3.11.2.7. Jestliže v době započetí vyplácení starobní penze
na určenou dobu
a. splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení starobní
penze na určenou dobu,
b. je sjednána výplata splátek v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a
c. výplata splátek je rozvržena tak, aby skončila
nejdříve dosažením důchodového věku příjemce
potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém
pojištění sníženého o 3 roky,
pak je Penzijní společnost povinna oznámit
Účastníkovi DPS, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České
správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení
první splátky den zahájení vyplácení starobní penze na
určenou dobu a nejpozději v den vyplacení poslední splátky
den ukončení vyplácení starobní penze na určenou dobu.
V případě, že prostředky Účastníka DPS v průběhu vyplácení
již nedostačují k výplatě splátky podle dle 3.11.2.7., Penzijní
společnost vyplatí zbývající prostředky
Účastníka DPS v termínu pro výplatu nejbližší splátky.
3.11.2.8. Nárok na výplatu splatné splátky dávky dle
3.9.1.a) nebo dle 3.9.1. písm. b) se promlčí uplynutím 5 let
ode dne její splatnosti.
3.11.3. Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi dle
3.9.1. písm. e) a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu dle 3.9.1. písm. f).
3.11.3.1. Součástí žádosti o dávku dle 3.9.1. písm. e) a dle
3.9.1. písm. f) je kopie pojistné smlouvy. Žádost o dávku se
považuje za úplnou až doručením kopie pojistné smlouvy Penzijní společnosti.
3.11.3.2. Penzijní společnost je povinna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o úhradu 3.9.1. písm.
e) a 3.9.1. písm. f) písemně sdělit Účastníkovi DPS hodnotu
prostředků Účastníka DPS ke dni doručení žádosti.
3.11.3.3. Při sjednání dávky dle 3.9.1. písm. e) musí být výplata důchodu stanovena v pravidelných peněžitých splátkách
v neklesající výši, které musí být vypláceny doživotně alespoň
čtyřikrát za kalendářní rok.
3.11.3.4. Při sjednání dávky dle 3.9.1. písm. f) musí doba výplaty důchodu v dohodnuté přesně stanovené výši trvat nejméně
3 roky, nebo nejméně 2 roky v případě penze splňující
podmínky dle 3.11.3.7.
3.11.3.5. Před uzavřením pojistné smlouvy pojišťovna zájemci o uzavření pojistné smlouvy písemně sdělí výši důchodu,
který mu v případě uzavření pojistné smlouvy garantuje z hodnoty prostředků dle 3.11.3.2. Toto sdělení je pro pojišťovnu
závazné po dobu 6 měsíců ode dne tohoto sdělení.
3.11.3.6. Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na
základě předložení uzavřené pojistné smlouvy, která splňuje podmínky podle 3.11.3.3. a 3.11.3.4., na účet pojišťovny
uvedený v pojistné smlouvě, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byla pojistná smlouva předložena a současně s tím předá pojišťovně informaci o souhrnné výši příspěvků
Účastník DPS a státního příspěvku. V případě, že předložená
pojistná smlouva nesplňuje podmínky podle bodu 3.11.3.3.
a 3.11.3.4., je Penzijní společnost povinna tuto skutečnost
oznámit Účastníkovi DPS do 5 pracovních dnů od dne jejího předložení. Případný doplatek státního příspěvku pošle
Penzijní společnost neprodleně po jeho obdržení Účastníkovi DPS převodem na běžný účet Účastníka DPS uvedeným
v žádosti o dávku.
3.11.3.7. Jestliže je doživotní penze nebo penze na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu vyplácena:
a. tak, že první splátka činí alespoň 30% průměrné
mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky
podle příslušního právního předpisu, v němž započalo vyplácení doživotní penze nebo penze na
přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší
důchodu,
b. v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu
přerušit nebo pozastavit a
c. tak, aby výplata splátek, pokud jde o penzi na
přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou
výší důchodu, skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik
nároku na starobní důchod stanoveného podle
§ 32 zákona o důchodovém pojištění sníženého
o 3 roky,
je pojišťovna povinna oznámit Účastníkovi DPS, Všeobecné
zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení
nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení vyplácení doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou
dobu s přesně stanovenou výší důchodu a nejpozději v den

vyplacení poslední splátky den ukončení vyplácení penze na
přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.
3.11.4. Jednorázové vyrovnání dle 3.9.1. písm. c)
3.11.4.1. V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání
a po doručení písemné žádosti Účastníka DPS o jeho výplatu,
Penzijní společnost vyplatí jednorázové vyrovnání do konce
kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího po měsíci,
na který byl poslední příspěvek účastníka zaplacen.
3.11.4.2. V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání
Určené osobě nebo dědici vyplatí Penzijní společnost jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne doručení písemné žádosti, pokud je prokázána smrt Účastníka DPS.
3.11.4.3. Účastníkovi DPS, kterému vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a který před podáním žádosti o jeho výplatu
přerušil placení příspěvků Účastníka DPS, vyplatí Penzijní společnost jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne
doručení písemné žádosti o jeho výplatu.
3.11.5. Odbytné dle 3.9.1. písm. d)
3.11.5.1. Výše odbytného představuje hodnotu prostředků
Účastníka DPS ke dni zániku závazků ze Smlouvy o DPS určenému v dohodě Účastníka DPS a Penzijní společnosti, nebo
ke dni doručení výpovědi, po odečtení poskytnutých státních
příspěvků.
3.11.5.2. Odbytné vyplatí Penzijní společnost:
a. Účastníku DPS do jednoho měsíce po zániku
Smlouvy o DPS,
b. Určené osobě do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti o jeho výplatu.

IV. Závěrečná ustanovení
4.1.

Změna OP, změna Sazebníku poplatků

4.1.1.

Aktuální znění OP je Klientům k dispozici v sídle Penzijní společnosti a na internetových stránkách Penzijní společnosti.
4.1.2. Penzijní společnost je oprávněna OP měnit, zejména z důvodů změn příslušných právních předpisů a dále organizačních,
provozních a technických důvodů.
4.1.3. Penzijní společnost oznámí Klientům změny OP, data účinnosti a charakter těchto změn OP na Klientském portálu a dále
uveřejněním na internetových stránkách Penzijní společnosti
alespoň 30 dní přede dnem účinnosti nových OP.
4.1.4. Penzijní společnost může oznámit Klientům změny OP rovněž
ve Výpisu spoření dle 1.1.2.1.
4.1.5. Nebudou-li změny Klientem, způsobem oznámeným Penzijní
společností Klientovi, odmítnuty do 20 dnů poté, co byly změny OP Penzijní společností oznámeny, má se za to, že Klient se
změnami souhlasí.
4.1.6. Penzijní společnost si vyhrazuje právo Sazebník poplatků kdykoliv nahradit novým Sazebníkem poplatků. Změnu Sazebníku poplatků je Penzijní společnost povinna oznámit na svých
internetových stránkách alespoň 30 dní přede dnem účinnosti
nového Sazebníku poplatků. Aktuální znění Sazebníku poplatků je k dispozici na internetových stránkách Penzijní společnosti.
4.1.7. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem Smlouvy o DS nebo
podpisem Smlouvy o DPS, že převzal OP a seznámil se s nimi.
4.2.

Účinnost

4.2.1. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. ledna 2013.

