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Smluvní podmínky pro důchodové spoření
Preambule

Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, 
IČ 256 12 603, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze v oddílu B vložce 4972 (dále jen „penzijní společnost“) provo-
zuje prostřednictvím důchodových fondů důchodové spoření podle 
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o důchodovém spoření“), a za tím účelem 
vydává tyto Smluvní podmínky pro důchodové spoření (dále jen „smluv-
ní podmínky“).

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Důchodové spoření sjednané mezi penzijní společností a účastní-
kem důchodového spoření (dále jen „účastník“) se řídí zákonem  
o důchodovém spoření, statuty důchodových fondů, smlouvou  
o důchodovém spoření a smluvními podmínkami, které tvoří nedíl-
nou součást smlouvy.

2. Smluvní podmínky upravují práva a povinnosti z důchodového spo-
ření mezi účastníkem a penzijní společností, nároky z důchodové-
ho spoření a další právní vztahy.

3. Penzijní společnost obhospodařuje prostředky účastníka v důcho-
dových fondech. Prostředky účastníka tvoří část výnosu pojistného 
připadající na účastníka převedená na účet pro příjem plateb po-
jistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle 
článku 7 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu,  
a jeho zhodnocení a znehodnocení. 

4. Práva a povinnosti vznikající z důchodového spoření nesmějí být  
v rozporu se zásadami rovného zacházení.

Článek 2
Vznik a zánik důchodového spoření

1. Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy  
o důchodovém spoření mezi účastníkem a penzijní společností  
v Centrálním registru smluv. Smlouva o důchodovém spoření je 
zaregistrována s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce ná-
sledujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým 
byla tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci.

2. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí správce Centrálního regist-
ru o zamítnutí žádosti o registraci zaniká smlouva o důchodovém 
spoření od počátku. V případě, že soud pravomocně rozhodne  
o neplatnosti zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, re-
gistrace smlouvy o důchodovém spoření od počátku zaniká.

3. Penzijní společnost nejpozději do konce kalendářního měsíce bez-
prostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo 
rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o důchodovém spoření 
právní moci, vrátí správci pojistného část výnosu pojistného připa-
dající na poplatníka, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření 
byla shledána neplatnou. Výnos pojistného připadající na poplatní-
ka vrácený správci pojistného je z 60 % příjmem státního rozpočtu 
a tato část se poplatníkovi započítá na jeho úhradu pojistného na 
důchodové pojištění.

4. Účast na důchodovém spoření zaniká
a) dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu
  o prohlášení účastníka za mrtvého (dále jen „úmrtí“), nebo
b) dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené
  mezi účastníkem a pojišťovnou v Centrálním registru smluv.

5. Účastník, pokud není plátcem pojistného na důchodové spoření, je 
povinen neprodleně písemně oznámit plátci pojistného den, kdy 
se stal účastníkem důchodového spoření, a to tak, aby mohl plátce 
pojistného tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného.

Článek 3
Smlouva o důchodovém spoření

1. Smlouvou o důchodovém spoření se penzijní společnost zavazuje 
shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v důchodo-
vém fondu nebo více těchto fondech podle zákona o důchodovém 
spoření a sjednané strategie spoření a převádět prostředky účast-
níka za podmínek a způsobem stanoveným smlouvou a zákonem  
o důchodovém spoření.

2. Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spo-
ření nejpozději
a) do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let, 

nebo
b) do 6 měsíců
  1.  od 1. ledna 2013, nebo
  2. ode dne, od kterého byla poprvé od 1. ledna 2013 poplatníkem
   pojistného na důchodové pojištění.

3. Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán sta-
robní důchod podle zákona upravujícího důchodové pojištění.

4. Smlouva o důchodovém spoření musí být uzavřena písemně  
a musí v ní být uvedeny zejména identifikační údaje účastníka  
a penzijní společnosti a datum uzavření smlouvy.

5. Penzijní společnost nesmí odmítnout uzavřít smlouvu o důcho-
dovém spoření s fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku 
účasti na důchodovém spoření.

6. Smlouvu o důchodovém spoření lze uzavřít pouze s jednou pen-
zijní společností, s výjimkou převodu prostředků účastníka k jiné 
penzijní společnosti podle článku 6.

7. Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrována  
v Centrálním registru smluv, nemůže penzijní společnost ani účast-
ník odstoupit, vypovědět ji ani uzavřít dohodu o jejím skončení,  
s výjimkou výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy 
za účelem převodu prostředků účastníka podle článku 6. V přípa-
dě výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy končí její 
platnost dnem zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření 
podle zákona o důchodovém spoření.

8. V případě, že penzijní společnost nebo účastník před zaregistro-
váním smlouvy o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí, 
vypoví ji, nebo uzavřou dohodu o jejím skončení, je penzijní společ-
nost povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost správci Centrál-
ního registru smluv.

9. V souvislosti s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy 
postupuje penzijní společnost kvalifikovaně, čestně a spravedlivě  
a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy (dále jen „zájem-
ce“) nebo účastníka.

10. Před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření a před každou 
její změnou je penzijní společnost povinna na základě informací 
poskytnutých účastníkem zaznamenat požadavky a potřeby účast-
níka související se sjednávanou smlouvou o důchodovém spoření 
a důvody, na kterých penzijní společnost zakládá svá doporučení 
pro výběr dané strategie spoření, a to v písemné podobě, a jedno 
vyhotovení předat účastníkovi.

11. Při uzavření smlouvy je účastník povinen veškeré údaje požadova-
né penzijní společností uvést úplně a pravdivě. Penzijní společnost 
neodpovídá za případné škody vzniklé použitím nesprávných nebo 
neúplných údajů sdělených penzijní společnosti účastníkem.

12. Účastník je povinen písemně oznámit penzijní společnosti všechny 
skutečnosti, které mají význam pro trvání důchodového spoření,  
a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění 
informační povinnosti penzijní společnosti podle zákona o důcho-
dovém spoření. Za škody vzniklé nedodržením těchto povinností 
odpovídá účastník.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Jeden výtisk smlouvy ob-
drží účastník, jeden obdrží penzijní společnost. Součástí smlouvy 
jsou smluvní podmínky, na které se smlouva odvolává a které jsou 
k ní přiloženy. Dojde-li ke změně smluvních podmínek, stávají se 
součástí smlouvy pouze tehdy, pokud se účastník a penzijní společ-
nost na změně dohodli.

14. Smluvním jazykem je český jazyk. Pokud písemnost v tomto jazy-
ce není, přiloží účastník její ověřený překlad. V případě, že překlad 
zařídí na své náklady penzijní společnost, je oprávněna požadovat 
po účastníkovi úhradu nákladů spojených se zajištěním takového 
překladu.

Článek 4
Změny smlouvy

1. Není-li ve smlouvě s účastníkem uvedeno jinak, mají veškeré žá-
dosti a oznámení týkající se důchodového spoření právní účinek jen 
tehdy, jsou-li doručeny v písemné formě do sídla penzijní společ-
nosti, splňují-li podmínky stanovené zákonem o důchodovém spo-
ření a smlouvou, a jestliže jsou podepsané účastníkem, v případě 
smrti účastníka dědicem nebo jeho zákonným zástupcem. Penzijní 
společnost si může vyhradit právo požadovat ověření podpisu na 
žádosti a oznámení týkající se důchodového spoření.

2. Změny smlouvy nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po jejich doručení do sídla penzijní společ-
nosti, nedohodnou-li se penzijní společnost a účastník jinak nebo 
tak stanoví zákon o důchodovém spoření.

Článek 5
Strategie spoření

1. Strategie spoření je způsob rozložení prostředků účastníka v dů-
chodových fondech. Penzijní společnost je povinna před uzavře-
ním smlouvy a před každou její změnou prostřednictvím inves-
tičního dotazníku zaznamenat požadavky a potřeby účastníka. Na 
základě zjištění následně penzijní společnost doporučí strategii 
spoření, která odpovídá cílům účastníka v rámci důchodového spo-
ření, jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro 
pochopení souvisejících rizik.

2. Pokud účastník přes doporučení penzijní společnosti trvá na jiné 
strategii spoření, poučí jej penzijní společnost o rizicích spojených  
s touto jinou volbou a účastníkovi v jeho volbě na jeho výslovný 
souhlas vyhoví.

3. V případě, že účastník odmítne poskytnutí nezbytných informací 
ve smyslu zákona o důchodovém spoření nebo podá informace 
zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, penzijní společnost 
poučí účastníka o tom, že takový postoj jí neumožní vyhodnotit, 
zda uzavření smlouvy o důchodovém spoření nebo jím vybraná 
strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci důchodového 
spoření, jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným 
pro pochopení souvisejících rizik a doporučí mu stát se účastníkem 
konzervativního důchodového fondu. Pokud účastník trvá na uza-
vření smlouvy a na své volbě strategie spoření, penzijní společnost 
mu vyhoví.

4. Penzijní společnost je povinna účastníkovi nabídnout strategii spo-
ření, kdy se rozložení prostředků účastníka v jednotlivých důcho-
dových fondech mění v závislosti na věku účastníka podle předem 
stanoveného plánu.

5. Poměr hodnoty vložených prostředků v jednotlivých důchodových 
fondech v rámci sjednané strategie spoření se může lišit v závislosti 
na vývoji hodnoty důchodových jednotek jednotlivých důchodo-
vých fondů.

6. Strategii spoření může účastník změnit, přičemž penzijní společ-
nost postupuje podle odstavce 1 až 4 obdobně.

7. Účastník má možnost sjednat si službu AUTObalance, která spočívá 
v převodu prostředků mezi důchodovými fondy na začátku každé-
ho kalendářního čtvrtletí tak, aby po převodu byly poměry vlože-
ných prostředků v jednotlivých důchodových fondech shodné se 
sjednanou strategií spoření. Jestliže v okamžiku, kdy má být služba 
AUTObalance provedena, nastala skutečnost dle článku 12 odstav-

ce 5 a 6, která odůvodňuje připsání nebo odepsání důchodových 
jednotek podle uvedených ustanovení, je provedení služby AUTO-
balance odloženo na den po technickém připsání nebo odepsání 
důchodových jednotek na osobním důchodovém účtu účastníka. 
Jestliže mezi počátkem kalendářního čtvrtletí a dnem, kdy má být 
služba AUTObalance provedena, je proveden převod prostředků 
mezi důchodovými fondy na žádost účastníka, není v daném čtvrt-
letí služba AUTObalance poskytnuta.

8. Účastník má možnost sjednat si službu AUTOpilot PLUS. Penzijní 
společnost převede prostředky účastníka a změní strategii spoření 
tak, aby
a) nejpozději 14 let před dosažením důchodového věku podle 

zákona o důchodovém pojištění podíl prostředků účastníka 
umístěných v dynamickém důchodovém fondu činil nejvýše 
80 %,

b) nejpozději 13 let před dosažením důchodového věku podle zá-
kona o důchodovém pojištění podíl prostředků účastníka umís-
těných v dynamickém důchodovém fondu činil nejvýše 60 %,

c) nejpozději 12 let před dosažením důchodového věku podle zá-
kona o důchodovém pojištění podíl prostředků účastníka umís-
těných v dynamickém důchodovém fondu činil nejvýše 40 %,

d) nejpozději 11 let před dosažením důchodového věku podle zá-
kona o důchodovém pojištění podíl prostředků účastníka umís-
těných v dynamickém důchodovém fondu činil nejvýše 20 %.

9. S výjimkou prostředků účastníka umístěných v důchodovém 
fondu státních dluhopisů, a pokud účastník nevyužije možnosti 
podle odstavce 11 tohoto článku, penzijní společnost zabezpečí, 
aby
a) 10 let před dosažením důchodového věku podle zákona o dů-

chodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v kon-
zervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodo-
vém fondu,

b) 9 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důcho-
dovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzer-
vativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém 
fondu, přičemž nejméně 20 % hodnoty prostředků účastníka 
musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,

c) 8 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důcho-
dovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzer-
vativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém 
fondu, přičemž nejméně 40 % hodnoty prostředků účastníka 
musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,

d) 7 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důcho-
dovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzer-
vativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém 
fondu, přičemž nejméně 60 % hodnoty prostředků účastníka 
musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,

e) 6 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důcho-
dovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzer-
vativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém 
fondu, přičemž nejméně 80 % hodnoty prostředků účastníka 
musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,

f) 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona o dů-
chodovém pojištění byly veškeré prostředky účastníka umístěny  
v konzervativním důchodovém fondu.

10. Penzijní společnost informuje písemně účastníka o skutečnostech 
podle odstavce 8 a 9 tohoto článku vždy nejpozději 60 dnů přede 
dnem převodu prostředků účastníka, přičemž ho informuje též  
o možnosti převést jeho prostředky do jiného důchodového fondu 
podle odstavce 11, a o rizicích spojených s takovým rozhodnutím.

11. Účastník může penzijní společnost písemně požádat o to, aby jeho 
prostředky nebyly umístěny podle odstavce 8 a 9 výše, nebo aby 
byly převedeny do jiného důchodového fondu. Penzijní společnost 
této žádosti vždy vyhoví. Penzijní společnost nebude postupovat 
podle žádosti účastníka, je-li podána dříve než 60 dnů přede dnem 
převodu podle odstavce 8 a 9.

12. Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 8 a 9 u žen, 
se má za to, že žena vychovala 2 děti.

13. Sjednaná strategie spoření nezaručuje zisk v rámci investování  
v příslušných důchodových fondech a může skončit také ztrátou.T.
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Článek 6
Převod prostředků účastníka

1. Účastník může převést své prostředky k jiné penzijní společnosti, 
pokud smlouvu o důchodovém spoření vypověděl, nebo uzavřel 
s penzijní společností dohodu o skončení smlouvy, a uzavřel další 
smlouvu o důchodovém spoření.

2. Převod prostředků podle odstavce 1 je podmíněn zaplacením po-
platku podle statutu příslušného důchodového fondu.

3. Penzijní společnost je povinna převést prostředky účastníka k jiné 
penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne zaregistrování další 
smlouvy o důchodovém spoření.

Článek 7
Vypořádání nároků z důchodového spoření

1. Nestanoví-li zákon o důchodovém spoření jinak, použijí se pro-
středky účastníka pouze na
a) úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu, nebo 
b) úhradu 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu, nebo
c) úhradu prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodo-

vých práv do důchodového systému Evropských společenství.

Článek 8
Úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu 

1. Účastníkovi vzniká dnem, od kterého je mu přiznán starobní dů-
chod ze základního důchodového pojištění, nárok na převedení 
jeho prostředků jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění 
důchodu na základě zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění 
důchodu. Nárok účastníka na úhradu jednorázového pojistného se 
nepromlčuje.

2. Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na pojištění dů-
chodu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaregistrování 
pojistné smlouvy o pojištění důchodu v Centrálním registru smluv.

3. Prostředky účastníka podle odstavce 1 lze převést pouze na jednu 
pojistnou smlouvu o pojištění důchodu.

Článek 9
Úhrada 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu

1. Pokud účastník požádá o starobní důchod ze základního důcho-
dového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělí souhlas s pře-
vodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu, vyzve Česká 
správa sociálního zabezpečení nebo orgán sociálního zabezpečení 
Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany anebo Ministerstva sprave-
dlnosti, který bude o žádosti rozhodovat, penzijní společnost, která 
obhospodařuje prostředky účastníka, k převodu těchto prostředků 
účastníka do státního rozpočtu. K písemné výzvě k převodu pro-
středků podle věty první připojí Česká správa sociálního zabezpeče-
ní nebo orgán sociálního zabezpečení uvedený ve větě první, sou-
hlas účastníka s úhradou a sdělí penzijní společnosti účet určený 
pro převod prostředků.

2. Penzijní společnost je povinna převést prostředky účastníka podle 
odstavce 1 do státního rozpočtu nejpozději do konce kalendářní-
ho měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci,  
v němž jí byla výzva podle odstavce 1 doručena.

3. Zbývající část prostředků účastníka se použije na úhradu jednorá-
zového pojistného na pojištění důchodu.

Článek 10
Úhrada všech prostředků účastníka v souvislosti s převodem 

důchodových práv

1. Pokud účastník důchodového spoření požádá o převod důchodo-
vých práv do důchodového systému Evropských společenství nebo 
jejich institucí podle zákona upravujícího důchodové pojištění, je 
penzijní společnost povinna sdělit České správě sociálního zabez-
pečení na základě její písemné žádosti do 5 pracovních dnů výši 

prostředků účastníka k datu, kdy její žádost obdržela.
2. Pokud Česká správa sociálního zabezpečení písemně sdělí penzijní 

společnosti, že účastník důchodového spoření s převodem svých 
důchodových práv souhlasí, je penzijní společnost povinna převést 
prostředky účastníka nejpozději do 1 měsíce od obdržení tohoto 
sdělení na účet, který Česká správa sociálního zabezpečení ve svém 
písemném sdělení uvedla.

Článek 11
Úmrtí účastníka ve spořicí době

1. Prostředky účastníka se v případě jeho úmrtí za trvání smlouvy  
o důchodovém spoření stávají předmětem dědictví.

2. Je-li dědicem fyzická osoba, která k datu úmrtí účastníka nedosáhla 
18 let věku (dále jen „nezletilý“), použijí se prostředky účastníka 
odpovídající dědickému podílu nezletilého na úhradu jednorázové-
ho pojistného na pojištění sirotčího důchodu podle zákona o dů-
chodovém spoření. Zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený 
opatrovník nezletilého je povinen pojistnou smlouvu o pojištění 
sirotčího důchodu ve prospěch nezletilého jako pojištěného uza-
vřít do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu  
o dědictví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na pro-
středcích účastníka a zaregistrování této smlouvy doložit do 15 dnů 
ode dne jejího uzavření soudu, který rozhodl o dědictví. Pro převod 
prostředků účastníka odpovídajících dědickému podílu nezletilého 
jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důcho-
du platí obdobně ustanovení článku 8 odstavce 2.

3. Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni úmrtí účastníka starší 18 
let a která je k tomuto datu účastníkem důchodového spoření nebo 
se nejpozději ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědic-
tví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na prostředcích 
účastníka, stane účastníkem důchodového spoření, převede pen-
zijní společnost prostředky účastníka odpovídající dědickému podí-
lu 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.

4. Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni úmrtí účastníka 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, nestane, vyplatí penzijní společnost prostředky účastníka 
odpovídající dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví, 
které nabylo právní moci, dědici do 1 měsíce ode dne, kdy o to dědic 
písemně požádal.

5. Dědic je povinen připojit k žádostem dle odstavců 3 a 4 ověřenou 
kopii pravomocného rozhodnutí o dědictví.

6. Penzijní společnost je podle odstavců 3 a 4 povinna u správce 
Centrálního registru ověřit, zda je dědic účastníkem důchodového 
spoření.

Článek 12
Osobní důchodový účet a důchodová jednotka

1. Penzijní společnost vede pro každého účastníka osobní důchodový 
účet, na kterém eviduje prostředky účastníka a důchodové jednotky 
účastníka v jednotlivých důchodových fondech.

2. Osobní důchodový účet se skládá z peněžního a z majetkového 
podúčtu, na kterých jsou evidovány položky podle zákona o důcho-
dovém spoření.

3. Důchodová jednotka představuje podíl na majetku v důchodovém 
fondu.

4. Hodnota důchodové jednotky se vyjadřuje v českých korunách 
a určuje se s přesností na čtyři desetinná místa. Výpočet aktuální 
hodnoty důchodové jednotky a jeho pravidelnost je stanovena ve 
statutech důchodových fondů.

5. Penzijní společnost ke dni připsání prostředků účastníka na účet 
důchodového fondu připíše na majetkový podúčet počet důcho-
dových jednotek odpovídající podílu hodnoty připsaných prostřed-
ků a aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu  
a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající po-

čtu připsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodno-
tou důchodové jednotky důchodového fondu.

6. Penzijní společnost odepíše z majetkového podúčtu důchodové 
jednotky a na peněžní podúčet účastníka připíše peněžitou částku 
odpovídající počtu odepsaných důchodových jednotek násobenou 
aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu, a to 
ke dni
a) doručení rozhodnutí o zaregistrování pojistné smlouvy o pojiš-

tění důchodu,
b) doručení výzvy o převod 60 % prostředků účastníka do státního 

rozpočtu nebo sdělení o převodu důchodových práv podle člán-
ku 9,

c) doručení žádosti o převod prostředků nebo o výplatu podle 
článku 11,

d) doručení žádosti účastníka o převod jeho prostředků do jiného 
důchodového fondu téže penzijní společnosti,

e) doručení rozhodnutí o zaregistrování další smlouvy o důchodo-
vém spoření.

Článek 13
Informační povinnost penzijní společnosti

1. Penzijní společnost uveřejňuje ve lhůtách a periodicitě stanove-
ných ve statutech důchodových fondů na svých internetových 
stránkách uvedených ve statutech důchodových fondů informace 
o každém důchodovém fondu, který obhospodařuje. Tyto informa-
ce zároveň zpřístupní veřejnosti ve svém sídle.

2. Penzijní společnost informuje účastníka podle zákona o důchodo-
vém spoření způsobem dohodnutým ve smlouvě.

Článek 14
Výpis důchodového spoření

1. Výpis důchodového spoření (dále jen „výpis“) účastníka obsahuje 
údaje stanovené zákonem o důchodovém spoření. Na základě do-
hody účastníka s penzijní společností může výpis obsahovat vedle 
údajů podle zákona o důchodovém spoření také další údaje.

2. Penzijní společnost je povinna zaslat účastníkovi bezplatně výpis za 
kalendářní rok do 1 měsíce po skončení kalendářního roku a v pří-
padě převodu prostředků účastníka nebo obhospodařování důcho-
dového fondu k jiné penzijní společnosti bez zbytečného odkladu, 
a to způsobem dohodnutým ve smlouvě.

3. Penzijní společnost převádějící prostředky účastníka k jiné penzijní 
společnosti je povinna zaslat ke dni převodu prostředků účastníka 
způsobem umožňujícím dálkový přenos dat výpis z osobního dů-
chodového účtu účastníka této penzijní společnosti.

4. Penzijní společnost je povinna zaslat aktuální výpis účastníkovi na 
požádání kdykoliv do 10 pracovních dnů od přijetí poplatku podle 
příslušného statutu důchodového fondu. Aktuální výpis je penzijní 
společnost povinna vyhotovit ke dni doručení žádosti.

5. Penzijní společnost je povinna zaslat výpis účastníkovi na adresu 
pro doručování uvedenou ve smlouvě, není-li dohodnuto doručo-
vání prostřednictvím e-mailu.

Článek 15
Úplata

Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v důcho-
dovém fondu, jejíž výše je stanovena ve statutu důchodového fondu.

Článek 16
Ostatní ustanovení

1. Písemnosti určené účastníkovi nebo oprávněné osobě dle zákona 
o důchodovém spoření penzijní společnost zasílá na poslední ad-
resu, kterou písemně oznámil penzijní společnosti. Písemnost se 
považuje za doručenou dnem, kdy účastník nebo oprávněná osoba 
písemnost převzal, nebo dnem kdy byla zásilka vrácena poštou jako 
nedoručitelná nebo jako zásilka, kterou si účastník nebo příjemce 
penze nevyzvedl. Ustanovení tohoto odstavce platí, není-li v těchto 

smluvních podmínkách nebo v jiné smlouvě s účastníkem uvedeno 
jinak.

2. Totožnost účastníka musí být ověřena obecním úřadem, notářem, 
nebo osobou k tomu zmocněnou penzijní společností (pověření 
zprostředkovatelé penzijní společnosti) nebo jiným způsobem, 
který stanoví penzijní společnost v případě
a) uzavření smlouvy,
b) při podání výpovědi důchodového spoření dle článku 6,
c) při žádosti o vypořádání prostředků dle článku 7.

3. Pokud má účastník jakoukoli stížnost vztahující se k důchodovému 
spoření, je oprávněn ji zaslat písemně na adresu penzijní společ-
nosti nebo ji podat prostřednictvím internetových stránek penzijní 
společnosti uvedených ve statutech důchodových fondů.

Článek 17
Rozhodné právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí českým právním řádem. Pří-
padné soudní spory vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu budou 
náležet do působnosti místně příslušného soudu České republiky.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1. Tyto smluvní podmínky jsou součástí smlouvy mezi penzijní společ-
ností a účastníkem.

2. Smluvní podmínky schválilo představenstvo Allianz penzijní spo-
lečnosti, a. s., dne 10. 12. 2012.

3. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013.


