Číslo smlouvy

Dodatek smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem,

který uzavírají v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 253/2008 Sb., zákonem č. 69/2006 Sb. a příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku
Penzijní fond Komerční banky, a. s., registrovaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2865
(dále jen PF KB) se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 11 Praha 3, Vinohrady, poštovní adresa 130 11 Praha 3, P. O. BOX 180,
e-mail: pf-kb@pf-kb.cz, zastoupený předsedou představenstva Ing. Pavlem Jirákem a místopředsedou představenstva Ing. Vojtěchem Kubcem,

a účastník penzijního připojištění:

Jméno a příjmení

!!! VYPLŇTE POUZE PŘI ZMĚNĚ OPROTI STÁVAJÍCÍ SMLOUVĚ !!!
Příjmení

Titul

Jméno

e-mail

Muž

Žena

Státní občanství

Adresa trvalého pobytu v ČR nebo bydliště v EU

Telefon

Ulice, číslo
Místo

Stát

PSČ

Kontaktní adresa
– ulice, číslo, místo
PSČ

Upřesnění
kontaktu

Stát

Příspěvky:

Ze zákona je minimální sjednaná výše měsíčního příspěvku 100 Kč!

Výše měsíčního příspěvku

účastníka

Kč

třetí osoby,
která není zaměstnavatelem

Kč

zaměstnavatele

Kč

Daňové Optimum

nebo

Smluvená dávka

% z vyměřovacího základu

třetí osoba

%

výsluhová penze

%

invalidní penze
pozůstalostní penze

Souhlasím s příspěvkem třetí osoby
zaměstnavatel

starobní penze

název

IČ

rodné číslo/IČ

Placení příspěvků
Druh platby

telefon zaměstnavatele

měsíčně
čtvrtletně

pololetně
ročně

počet měsíců u platby na delší období než rok

bezhotovostně, srážkou ze mzdy, pokladní složenkou

Mimořádný příspěvek

Kč na zdaňovací období roku

poštovní poukázkou

2 0

spojovací číslo
SIPO

za účelem odpočtu ze základu daně z příjmu

Přistupuji na podmínky aktuálního penzijního plánu
Přerušuji placení příspěvků

od

Přerušuji penzijní připojištění

od

do
(podle § 19, odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., v platném znění)

Osoby určené pro výplatu odbytného a pozůstalostní penze v případě úmrtí účastníka
Uvedením alespoň jedné oprávněné osoby se sjednává pozůstalostní penze.

Příjmení

Datum podpisu dodatku smlouvy

Rodné číslo nebo dat. narození

Jméno

Požadované datum změny parametrů smlouvy

% podílu

součet
podílů
musí být
100%

Místo sepsání dodatku nebo změny

Dále prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (viz deﬁnice na zadní straně v poučení), v opačném případě dokládám v příloze této
smlouvy původ majetku použitého v rámci tohoto smluvního vztahu. V případě změny se zavazuji o tomto neprodleně písemně informovat PF KB.

Druh průkazu totožnosti*

Číslo průkazu*

Kdo vydal*

Platnost do*
Podpis účastníka*

Ing. Pavel Jirák – předseda představenstva

Ing. Vojtěch Kubec – místopředseda představenstva
Identiﬁkační číslo prodejce

Jméno a příjmení prodejce, který ověřil totožnost
účastníka a správnost údajů uvedených ve smlouvě*
* Povinný údaj

Podpis prodejce*
Telefon
prodejce

Číslo prodejního
místa*

Návod
k vyplnění Dodatku Smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Dodatek Smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem je určen k realizaci změn parametrů stávající
smlouvy.
Chcete-li provést změnu smlouvy
–
–
–
–
–
–
–

v části osobních údajů (změna příjmení, adresy, kontaktní adresy)
výše měsíčního příspěvku účastníka nebo třetí osoby
sjednání služby Daňové Optimum (více informací na vvvvvv.pfkb.cz)
sjednaných či zrušených volitelných penzí (výsluhové, invalidní či pozůstalostní).
doplněním příspěvku zaměstnavatele
frekvence či způsob placení příspěvků, zavedením plateb SIPO
rozšířením či zúžením okruhu osob určených pro výplatu odbytného a pozůstalostní penze.
Pozůstalostní penzi zvolíte zaškrtnutím příslušné možnosti nebo uvedením určené osoby. V případě,
že chcete určit osobu pouze pro odbytné, použijte formulář „Oznámení“. Chcete-li zrušit invalidní
nebo pozůstalostní penzi, použijte formulář „Oznámení“
– zasláním mimořádného příspěvku ke snížení daňového základu

vyplňte v příslušném políčku nový údaj. Změna bude provedena nejdříve od prvního dne měsíce následujícího
po doručení Dodatku. Je možné stanovit i pozdější účinnost změny, pak bude postupováno podle datumu
uvedeného v políčku „Požadované datum změny parametrů smlouvy“.
Dodatkem Smlouvy o penzijním připojištění lze dále požádat Penzijní fond o
– přistoupení na podmínky aktuálního penzijního plánu
– přerušení placení příspěvků (uvádí se od kterého měsíce do kterého měsíce a roku)
– přerušení připojištění s uvedením od kterého měsíce má být smlouva přerušena.
Penzijnímu fondu zašlete první list Dodatku, třetí list s druhostranným Návodem je určen pro účastníka
připojištění.
Politicky exponovanou osobou se rozumí
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo
předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního
soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné
prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách
nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo
chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných
mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu
této funkce, a která
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
b) fyzická osoba, která
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo
ve vztahu rodičovském
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené
v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní
povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),
nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání
podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili Penzijnímu fondu Komerční banky, a.s.

