DODATEK KE SMLOUVĚ
o penzijním připojištění se státním příspěvkem
uzavřený podle zákona č. 42/1994 Sb., v platném znění, mezi Penzijním fondem České spořitelny, a.s.,
Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033, obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927 a níže uvedeným účastníkem
Číslo prodejce

Údaj PF

Číslo průvodky

Stejnopis pro PF

Číslo smlouvy

I. Účastník
Příjmení

Jméno

Titul

Rodné číslo/Číslo pojištění

*) II. Změna smluvních podmínek – sjednané druhy penzí
STAROBNÍ PENZE

X

(Sjednává-li účastník daný druh penze, zapíše se do okénka „ X “.)

%**)

Výše příspěvku na výsluhovou penzi (max. 50 %)

VÝSLUHOVÁ PENZE

**) Pokud se sjedná výsluhová penze a neuvede se podíl, ve kterém se rozdělí
příspěvek mezi starobní a výsluhovou penzi, pak je tento podíl stanoven na 50 %.

INVALIDNÍ PENZE

Změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícím po doručení formuláře.
Posun data účinnosti změny je možný na základě písemné žádosti účastníka.

*) ***) III. Změna smluvních podmínek – měsíční příspěvek účastníka na penzijní připojištění placený
(Sjednává-li účastník způsob placení, popř. frekvenci placení, zapíše se do vybraného okénka „X“.)
Způsob placení příspěvku (Pokud se neurčí způsob placení, pak je sjednán „jiný způsob placení“.):
Kč/měsíc

ÚČASTNÍKEM

***) Pokud se zapíše do okénka „X“a neuvede se žádná
částka, ruší se sjednání měsíčního příspěvku placeného
účastníkem.

poštovní poukázkou

s frekvencí placení:

měsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

Pokud se sjedná placení příspěvků účastníka poštovní poukázkou a neurčí se frekvence placení, pak je sjednána
čtvrtletní frekvence.
Datum nabytí účinnosti změny
nebo jiným způsobem
.
.
(např. bankovním převodem, v hotovosti apod.)

0 1

2 0

*)****) IV. Změna smluvních podmínek – měsíční příspěvek účastníka na penzijní připojištění placený
ZAMĚSTNAVATELEM

ANO

Účastník oznamuje, že mu zaměstnavatel bude poukazovat příspěvek na penzijní připojištění.

Pokud je penzijní připojištění účastníka vedeno dle Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3, sjednává se při zaškrtnutí „ANO“ příspěvek zaměstnavatele, který bude zaevidován PF
ve formě procenta.
****) Pokud se zapíše do okénka „X“ a nezaškrtne se „ANO“,
ruší se sjednání měsíčního příspěvku placeného zaměstnavatelem.

Změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícím po doručení formuláře.
Posun data účinnosti změny je možný na základě písemné žádosti účastníka.

ANO

V. Přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4

Účastník prohlašuje, že se seznámil se Statutem a Penzijním plánem č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s., a přistupuje na veškeré smluvní podmínky určené tímto
penzijním plánem.
Marketingové akce vyhlášené Penzijním fondem České spořitelny, a.s.: Doplňkové životní pojištění ke dni 1. 1. 1996 a Věrnostní program ke dni 1. 1. 2001 se nevztahují
na smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, které se řídí Penzijním plánem č. 4, a to i v případě přestupu z Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3 na tento penzijní
plán (tj. Penzijní plán č. 4).
Změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícím po doručení formuláře.
Posun data účinnosti změny je možný na základě písemné žádosti účastníka.

VI. Služba Maximum pro využití daňových výhod v souvislosti s penzijním připojištěním
Sjednání služby Maximum – účastník sjednává službu Maximum
Účastník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služby Maximum, které jsou obsaženy v příloze k tomuto dodatku, a souhlasí s nimi.
Zrušení sjednání služby Maximum – účastník ruší sjednání služby Maximum

ANO
ANO

Změna nabývá účinnosti dnem doručení formuláře do PF.

VII. Další ustanovení
1. Dodatek ke smlouvě se sjednává na dobu neurčitou a dále se řídí ustanoveními uvedenými v příloze „Základní informace o penzijním připojištění“, která je nedílnou
součástí dodatku.
2. Účastník svým podpisem potvrzuje úplnost a správnost všech údajů uvedených v tomto dodatku ke smlouvě.
*) Mění-li účastník údaje v tomto oddílu, zapíše se do okénka znak „X“. Tímto se zároveň ruší dříve sjednané údaje v tomto oddílu.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte informační linku 800 207 207 nebo se písemně obraťte na Penzijní fond České spořitelny, a.s., P.O. Box 30, 140 21
Praha 4, popř. na e-mail: info@pfcs.cz.

POZOR! – Vyplňují prodejci sítě EPaK (vč. KOOP), příp. externí prodejci – pouze v případě dělení provize za uzavření dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
Výše provize v % (vždy celé procento, které je menší než 100 %)

Číslo prodejce – zprostředkovatele, kterému náleží část provize
za uzavření dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění se
státním příspěvkem.

% náležící zprostředkovateli – tj. vpravo uvedenému prodejci.

dne

V(e)

.

.2 0

Podpis účastníka

Identifikační číslo (vyplňuje pouze pracovník ČS)
Podpis prodejce
Jméno a příjmení prodejce, který ověřil totožnost účastníka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ

A. Doplňující ustanovení Dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Účastník je povinen zajistit platby příspěvku na účet Penzijního fondu České spořitelny, a.s., v souladu s částí B této přílohy. Příspěvek se platí do
konce kalendářního měsíce, na který má být zaplacen. Platí-li se příspěvek dopředu na delší období (tj. na kalendářní čtvrtletí, pololetí nebo rok), musí
být zaplacen do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.

B. Instrukce k platbám příspěvků
Způsob poukázání platby
Typ příspěvku **)

Specifikace platby
individuálně

Účet depozitáře
Příspěvek účastníka

hromadně (srážkou ze mzdy)
Platby zasílané hromadně musí doprovázet vždy rozpis
jednotlivých položek platby.

3092910207 / 0100 nebo účet ve formátu IBAN
CZ62 0100 0000 0030 9291 0207

Variabilní symbol

přidělené číslo smlouvy, výjimečně lze použít i rodné číslo

IČ plátce *)

Specifický symbol

nevyplňuje se

nevyplňuje se

Účet depozitáře

27-1840220297 / 0100 nebo účet ve formátu IBAN
CZ53 0100 0000 2718 4022 0297

Variabilní symbol

přidělené číslo smlouvy, výjimečně lze použít i rodné číslo

IČ plátce *)

Specifický symbol

0000999900

0000999900

Příspěvek zaměstnavatele

Pokud je pro poukázání platby použito číslo účtu ve formátu IBAN, specifický symbol se nevyplňuje. S platbou musí být současně zasláno
avízo platby, ve kterém je specifikováno, že se jedná o platbu zaměstnavatele.
*) Pokud zaměstnavatel současně poukazuje platby příspěvků účastníků (svých zaměstnanců) a úhrada plateb na dva účty by mu činila potíže, je možno použít pro oba typy plateb jeden
účet: 3092910207/0100 nebo účet ve formátu IBAN CZ62 0100 0000 0030 9291 0207. V tom případě je nutno pečlivě dodržet označení platby ve specifickém symbolu nebo
při použití formátu IBAN zaslat zároveň avízo platby a současně odlišit oba druhy příspěvků i v rozpisech doprovázejících hromadnou platbu.
**) Pokud bude platit za účastníka celý příspěvek nebo jeho část jiná osoba (všichni ostatní pláci kromě účastníka a zaměstnavatele), je účastník povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit penzijnímu fondu. Platba „příspěvku jiné osoby“ se poukazuje na účet 3092910207/0100 nebo účet ve formátu IBAN CZ62 0100 0000 0030 9291 0207; variabilním
symbolem je přidělené číslo smlouvy, výjimečně lze použít i rodné číslo; specifický symbol = 0000888800. Pokud je pro poukázání platby použito číslo účtu ve formátu IBAN, specifický
symbol se nevyplňuje. S platbou musí být současně zasláno avízo platby, ve kterém je specifikováno, že se jedná o platbu jiné osoby.

C. Informace k výplatě dávek do zahraničí
Penzijní fond České spořitelny, a.s., vyplácí dávky způsobem, na kterém se příjemce dávky a penzijní fond dohodli. Pokud příjemce dávky požaduje
vyplatit dávku do zahraničí, penzijní fond dávku vyplatí. Příjemce dávky hradí takto vzniklé náklady na výplatu dávky převyšující náklady na bankovní
převod v ČR. Náklady, které má příjemce dávky hradit, je penzijní fond oprávněn srazit z vyplácené dávky.

D. Informace ke službě Maximum pro využití daňových výhod v souvislosti s penzijním připojištěním
Služba Maximum je automatická úprava smluvně sjednaného příspěvku účastníka na prosinec každého kalendářního roku na takovou výši, která
účastníkovi umožní vložit potřebnou částku i v posledním měsíci roku a zahrnout do daňového odpočtu maximální částku, kterou zákon umožňuje.
Služba Maximum upravuje smluvní podmínky účastníka penzijního připojištění; zaslání platby v odpovídající výši si účastník zajišťuje sám.
Sjednaný příspěvek účastníka na měsíc prosinec musí být zaplacen tak, aby částka byla nejpozději 31. 12. připsána na účet penzijního fondu. Pokud
účastník prosincový příspěvek neuhradí nebo uhradí příspěvek nižší, a na účtu penzijního připojištění má část zaplacených příspěvků v předplatném,
použijí se na prosinec tyto prostředky. Účastník se sjednáním služby Maximum nezavazuje k úhradě příspěvku ve výši optimální pro daňový odpočet
a pokud se rozhodne daňový odpočet nevyužít, může nadále platit podle smluvních podmínek platných před sjednáním služby Maximum.
Službu Maximum je možno sjednat dodatkem ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
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ZAMĚSTNAVATELEM

ANO

Účastník oznamuje, že mu zaměstnavatel bude poukazovat příspěvek na penzijní připojištění.

Pokud je penzijní připojištění účastníka vedeno dle Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3, sjednává se při zaškrtnutí „ANO“ příspěvek zaměstnavatele, který bude zaevidován PF
ve formě procenta.
****) Pokud se zapíše do okénka „X“ a nezaškrtne se „ANO“,
ruší se sjednání měsíčního příspěvku placeného zaměstnavatelem.

Změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícím po doručení formuláře.
Posun data účinnosti změny je možný na základě písemné žádosti účastníka.

ANO

V. Přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4

Účastník prohlašuje, že se seznámil se Statutem a Penzijním plánem č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s., a přistupuje na veškeré smluvní podmínky určené tímto
penzijním plánem.
Marketingové akce vyhlášené Penzijním fondem České spořitelny, a.s.: Doplňkové životní pojištění ke dni 1. 1. 1996 a Věrnostní program ke dni 1. 1. 2001 se nevztahují
na smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, které se řídí Penzijním plánem č. 4, a to i v případě přestupu z Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3 na tento penzijní
plán (tj. Penzijní plán č. 4).
Změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícím po doručení formuláře.
Posun data účinnosti změny je možný na základě písemné žádosti účastníka.

VI. Služba Maximum pro využití daňových výhod v souvislosti s penzijním připojištěním
Sjednání služby Maximum – účastník sjednává službu Maximum
Účastník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služby Maximum, které jsou obsaženy v příloze k tomuto dodatku, a souhlasí s nimi.
Zrušení sjednání služby Maximum – účastník ruší sjednání služby Maximum

ANO
ANO

Změna nabývá účinnosti dnem doručení formuláře do PF.

VII. Další ustanovení
1. Dodatek ke smlouvě se sjednává na dobu neurčitou a dále se řídí ustanoveními uvedenými v příloze „Základní informace o penzijním připojištění“, která je nedílnou
součástí dodatku.
2. Účastník svým podpisem potvrzuje úplnost a správnost všech údajů uvedených v tomto dodatku ke smlouvě.
*) Mění-li účastník údaje v tomto oddílu, zapíše se do okénka znak „X“. Tímto se zároveň ruší dříve sjednané údaje v tomto oddílu.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte informační linku 800 207 207 nebo se písemně obraťte na Penzijní fond České spořitelny, a.s., P.O. Box 30, 140 21
Praha 4, popř. na e-mail: info@pfcs.cz.

POZOR! – Vyplňují prodejci sítě EPaK (vč. KOOP), příp. externí prodejci – pouze v případě dělení provize za uzavření dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
Výše provize v % (vždy celé procento, které je menší než 100 %)

Číslo prodejce – zprostředkovatele, kterému náleží část provize
za uzavření dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění se
státním příspěvkem.

% náležící zprostředkovateli – tj. vpravo uvedenému prodejci.
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Podpis účastníka

Identifikační číslo (vyplňuje pouze pracovník ČS)
Podpis prodejce
Jméno a příjmení prodejce, který ověřil totožnost účastníka
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