
Allianz penzijní společnostAllianz penzijní společnostAllianz penzijní společnostAllianz penzijní společnost ,,,, a. s. a. s. a. s. a. s.  
Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha 8, Česká republika 
IČ 25 61 26 03 
obch. rej. Městs. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972 

     Platnost formuláře 302. 02 od 14. 6.  2013 

 302. 02 Žádost o “předdůchod” 
    
Účastník:Účastník:Účastník:Účastník: Číslo smlouvy:         
    
Příjmení: __________________________________________ Jméno: __________________________    Titul: _____________________ 
 

Rodné číslo: ______________________    NEBONEBONEBONEBO     Číslo pojištěnce: _______________________  Datum narození: __________________ 
 

Adresa:Adresa:Adresa:Adresa:    Ulice: _______________________________________ Místo: ________________________________________________ 
 

 Telefon: ____________________E-mail: __________________________________ PSČ: ____________________________ 
    

Identifikace účastníka:Identifikace účastníka:Identifikace účastníka:Identifikace účastníka:    
    

Datum narození: ___________________  Místo a stát narození:  _________________________________  Státní občanství:  
______________ 
 

Druh dokladu:   OP Pas   ŘP Číslo dokladu:  ___________________________  Platnost do:  ___________________ 
Vydán kým:  ____________________________________  Vydán kdy: ________________________________________________________ 
 

Politicky exponovaná osoba (PEP) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.     Ano        Ne 
Prohlášení účastníkaProhlášení účastníkaProhlášení účastníkaProhlášení účastníka: 
Beru na vědomí, že v případě neuvedení identifikačních údajů, může být výplata finančních prostředků vyhodnocena jako podezřelý obchod a nahlášena  
na FAÚ MF ČR (Finanční analytický útvar Ministerstva financí).  
Prohlášení Prohlášení Prohlášení Prohlášení zprostředkozprostředkozprostředkozprostředkovatelevatelevatelevatele::::     
Prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů, 
zkontroloval platnost a úplnost identifikačních údajů účastníka z výše uvedeného průkazu totožnosti a učinil dotaz na účastníka, zda je či není politicky exponovanou osobou ve smyslu výše 
uvedeného zákona.  
 

Žádost Žádost Žádost Žádost     o “předdůchodo “předdůchodo “předdůchodo “předdůchod””””        ----    VýplataVýplataVýplataVýplata starobní penze na určenou dobu starobní penze na určenou dobu starobní penze na určenou dobu starobní penze na určenou dobu    

Výplatu předdůchodu nelze pozastavit ani přerušit a výplata nesmí skončit dříve než po 2 letech. Tato výplata musí probíhat měsíčně v 
neklesající výši (před zdaněním).  
Název zdravotní pojišťovny účastníka ke dni zahájení výplaty předdůchodu _____________________________________Název zdravotní pojišťovny účastníka ke dni zahájení výplaty předdůchodu _____________________________________Název zdravotní pojišťovny účastníka ke dni zahájení výplaty předdůchodu _____________________________________Název zdravotní pojišťovny účastníka ke dni zahájení výplaty předdůchodu _____________________________________    
Účastník je povinnen sdělit AZPS bez zbytečného odkladu změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty předdůchodu. 
 

Vyberte jednu z následujících variant: 

Žádám o výplatu předdůchodu do __  __ /20__ __   (měsíc/rok). Výplata nesmí skončit dříve než 3 roky před dosažením 
důchodového věku dle zákona o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění. Pověřuji AZPS, aby stanovila konkrétní 
výši splátky. Pokud stanovená výše splátky nedosahuje minimální výše stanovené zákonem, souhlasím s tím, aby výše 
předdůchodu byla rovna minimální částce stanovené zákonem. Současně beru na vědomí možnost, že doba výplaty 
předdůchodu skončí dříve než předpokládám. 

  

Žádám o výplatu předdůchodu v měsíční výši ___________________ Kč (částka před zdaněním). 
(Pozn. výše měsíční splátky musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Ministerstvem 
práce a sociálních věcí za předchozí kalendářní rok.)  Pokud celkový stav naspořených prostředků na účtu není dostatečný 
pro výplatu penze ve zvolené výši po požadovaný počet měsíců, beru na vědomí, že musím před zahájením výplaty stav 
prostředků na účtu odpovídajícím způsobem navýšit. 
 

 
Termín první výplaty předdůchodu je konec měsíce následujícího po měsíci, kdy byla doručena tato žádost a byly současně splněny podmínky 
zákona o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění. Za datum doručení žádosti se považuje datum doručení do sídla Allianz penzijní 
společnosti, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.  
 
V době vyplácení dávky ze smlouvy musí být prostředky uloženy v Allianz účastnickém povinném konzervativním fondu. Nevyslovíte-li 
nesouhlas s převodem prostředků do konzervativního fondu, bude takto učiněno na základě doručení této žádosti. 

 Nesouhlasím s výše uvedeným převodem prosředků a žádám, aby byla zachována stávající strategie spoření. 
    

Způsob výplaty Způsob výplaty Způsob výplaty Způsob výplaty starobní penze starobní penze starobní penze starobní penze na žádost účastníkana žádost účastníkana žádost účastníkana žádost účastníka    
1.  Bankovním převodem na účet č.:  /  

 specifický symbol:    variabilní symbol:  
 
Prohlašuji,  že nemám nikde uzavřenou žádnou další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo o penzijním připojištění, na které jsou 
uloženy příspěvky.  V případě, že z tohoto důvodu vznikne duplicita souhlasím s tím, že vrátím všechny neprávem obdržené finanční 
prostředky, pocházející  z neoprávněného pobírání dávky. 
 
V_____________________________________________   dne______________________        __________________________________  

                                                podpis účastníka podpis účastníka podpis účastníka podpis účastníka doplňkového penzijního spořenídoplňkového penzijního spořenídoplňkového penzijního spořenídoplňkového penzijního spoření    

Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis     zprostředkovatelezprostředkovatelezprostředkovatelezprostředkovatele, který provedl identifikaci účastníka a ověřil jeho podpis:, který provedl identifikaci účastníka a ověřil jeho podpis:, který provedl identifikaci účastníka a ověřil jeho podpis:, který provedl identifikaci účastníka a ověřil jeho podpis:    
  Prodejní místo       Obchodní síť Pojišťovací zprostředkovatel 
                                    

                 razítko razítko razítko razítko a a a a podpis zprostředkovatelepodpis zprostředkovatelepodpis zprostředkovatelepodpis zprostředkovatele    
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