
www.csob-penze.cz 495 800 600

Jaké jsou hlavní výhody?

Já platím
(Kč měsíčně) 300 600 1000 1 500 2 000 3 000

Stát mi přispívá
(Kč měsíčně) 90 150 230 230 230 230

Na daních ušetřím
(Kč ročně) – – – 900 1 800 3 600

Celkem získám
(Kč ročně) 1 080 1 800 2 760 3 660 4 560 6 360

maximální  
čerpání státních 

příspěvků

maximální  
čerpání všech 

výhod

   Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně

   Daňová úspora až 3 600 Kč ročně

   Program daňové optimalizace umožní využít 
maximální státní příspěvky a daňové úspory 
v daném roce

   Příspěvek zaměstnavatele – výhodná možnost,  
jak navýšit spoření

Od státu
až 6 360 Kč

ročně *

   Zajímavé zhodnocení díky široké nabídce 
účastnických fondů

   Flexibilita v platbách – spoření formou 
pravidelných příspěvků či jednorázového vkladu 
(lze kdykoli navýšit, snížit nebo placení přerušit)

   Sjednání určené osoby umožní výplatu 
naspořených prostředků bez dědického řízení

   Žádné poplatky za uzavření nebo změnu 
smlouvy, vedení účtu nebo výpis

   Online přístup ke smlouvě na www.penzijniportal.cz

Penzijko pro děti
   Vysoký potenciál na trhu

   Státní příspěvek až 2 760 Kč

   Přispívat mohou rodiče, babička i děda

   V 18 letech možný částečný výběr

   Možnost pravidelného spoření nebo 
jednorázových vkladů

Jakou strategii zvolit?
   Strategie životního cyklu 

Doporučená kombinace účastnických fondů pro 
maximalizaci výnosu v závislosti na věku klienta

   ČSOB účastnický povinný konzervativní fond 
Riziko: nízké s odpovídajícím zhodnocením

   ČSOB garantovaný účastnický fond 
Riziko: nízké se stabilním zhodnocením

   ČSOB vyvážený účastnický fond 
Riziko: střední s vyšším zhodnocením

   ČSOB dynamický účastnický fond 
Riziko: vyšší s šancí na vysoké zhodnocení

Pozn.: Investiční strategie je možné kombinovat a kdykoli 
měnit. V případě Strategie životního cyklu je investiční strategie 
nastavena automaticky dle věku klienta.

Online formulář ke sjednání  
na webových stránkách: 
 www.csob-penze.cz/distribuce

V případě dotazů se obracejte na:

obchodní linka pro makléřskou síť: 224 116 655
e-mail pro dotazy: csobps@csob.cz

Michal Hamšík – Key Account manager za ČSOB PS
tel: 723 861 345
e-mail: michal.hamsik@csob.cz

Od státu
až 6 360 Kč

ročně *



www.csob-penze.cz 495 800 600

Smlouvu je možné sjednat přes ONLINE FORMULÁŘ na linku: www.csob-penze.cz/distribuce

Jak vyplnit smlouvu ručně pro ČSOB Penzijní společnost?

Veškeré aktuální formuláře je možné 
stáhnout na našich webových 
stránkách:

www.csob-penze.cz/dokumenty/

Hodnota majetku v účastnických 
fondech může stoupat i klesat, infor-
mace o rizicích spojených se spořením 
v účastnických fondech jsou uvedeny ve 
statutech fondů, které jsou k dispozici 
na www.csob-penze.cz. Tento materiál 
má pouze informační charakter.

Úředně ověřený podpis 
V případě že provádíte: ukončení 
smlouvy, převod smlouvy, změnu 
obmyšlené osoby, převod prostředků.

S1

S2

S3

I.  ÚČASTNÍK

II. POTŘEBY ÚČASTNÍKA Proč si zakládáte penzijní spoření? (zvolte jednu z uvedených variant)

III.  PENZIJNÍ DOTAZNÍK
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číslo smlouvy = variabilní symbol

kód

Rodné číslo / č. pojištěnce zdr. pojišťovny

Příjmení

/
Datum narození Místo narození

Mobil

Stát narození

Pohlaví (M/Ž)

Jméno Titul před jménem

E-mail

@

Ulice (místo)
Adresa trvalého bydliště

Číslo popisné Číslo orientační

Obec Část obce Stát

Chci se zabezpečit na stáří, státní důchod mi nebude stačit a já si chci žít slušně i v důchodu.

Chci vytěžit maximum bene tů. Také zhodnocení je pro mě důležité.

Chci mít jistotu, že mám nějaké prostředky bokem, proto spořím a časem se uvidí.

a) Investiční fondy (běžné, zajištěné)

b) Dluhopisy

c)  Akcie

1.  Máte znalosti či zkušenosti s některým z níže uvedených 
 investičních nástrojů?

a) Běžné  nanční produkty 
  (běžný účet, termínovaný vklad, spořící účet, stavební spoření)

b) Penzijní produkty 
  (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření)

2. Máte znalosti či zkušenosti s některými z níže uvedených 
  nančních produktů?

a) Jistotu před rizikem, i když výnosy nemusí pokrýt ani in aci

b)  Rovnováhu mezi potenciálem výnosu (zpravidla překoná 
  in aci) a rizikem.

c)  Vyšší potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání 
  hodnoty (rizika).

3.  Co preferujete při investování?

1 bod

5 bodů

7 bodů

d)  Jednoznačně potenciál výnosu za cenu vysokého 
  kolísání hodnoty.

9 bodů

Celkový počet bodů

Doporučení: 1 - 6 bodů
7 - 9 bodů
10 - 13 bodů

STRATEGIE ŽIVOTNÍHO CYKLU nebo KONZERVATIVNÍ FOND nebo GARANTOVANÝ FOND
STRATEGIE ŽIVOTNÍHO CYKLU nebo VYVÁŽENÝ FOND
STRATEGIE ŽIVOTNÍHO CYKLU nebo DYNAMICKÝ FOND

www.csob-penze.cz
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Státní občanství

OP
Průkaz 
totožnosti: CP jiný doklad:

číslo 
dokladu: platnost do: vydán kým:

PSČ/ZIP kód

Adresa
Korespondenční adresa (nevyplňujte pokud je shodná s trvalým bydlištěm)

Stát

. .
Zdravotní pojištění v ČR od data

. .
Důchodové pojištění v ČR od data

. .
Starobní důchod byl přiznán od data

IV. STRATEGIE SPOŘENÍ

Dle výsledku penzijního dotazníku

Dle vlastního rozhodnutí účastníka 
(v případě odmítnutí vyplnění penzijního dotazníku nebo 
zvolení jiné než doporučené strategie dle předchozího 
bodu nebo v případě investice do jiného než povinného 
konzervativního fondu v době kratší než 5 let před 
dosažením věku pro nárok na státní starobní důchod)

www.penzijniportal.cz

Volba investiční strategie (zvolte jednu z uvedených variant):

Strategie životního cyklu (100 %)  

Garantovaný fond (100 %)  

Vlastní strategie (součet musí být 100 %):   

Dynamický 
fond                                %

Vyvážený 
fond                             %

Konzervativní 
fond                                     %

a) Takový propad je pro mě nepřípustný. Nechci přijít 
  o žádné své peníze, bylo by to důvodem k volbě 
  bezpečnější investiční strategie.

b)  Je mi jasné, že na takové situace nastávají, ale zároveň vím, 
  že takové poklesy byly v minulosti většinou vystřídány 
  obdobím růstu. Proto bych nečinil/a žádné unáhlené 
  rozhodnutí a investiční strategii bych naměnil/a.

c) Uvedený pokles mě nepřekvapuje, rozhodně bych investiční 
  strategii neměnil/a.

4.  Jak byste reagoval/a, pokud by hodnota Vaší investice 
 výrazně mimořádně poklesla?

1 bod

3 body

4 body

Titul za jménem

Máte-li další státní příslušnost nebo trvalý či jiný pobyt, uveďte tyto informace do Doplňkového formuláře PS 528 a zašlete společně se smlouvou. Platí i pro zákonného zástupce. 

Investiční strategie (zvolte jednu z uvedených variant): 

csobps@csob.cz
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S1 = provizní číslo společnosti
S2 = osobní číslo

V. DEN VZNIKU, MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK A ZPŮSOB PLACENÍ 
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VII. SOUHLASY

Údaje ověřil, identi kaci provedl a smlouvu za ČSOB PS uzavřel

Jméno                                                     Příjmení

Podpis a razítko

Jméno Příjmení 

Datum narození 

PSČ 

Rodné číslo / číslo
pojištěnce zdr. pojišťovny

Trvalý pobyt v ČR, 
adresa

Bydliště mimo ČR,
adresa Členský stát

Doklad vydán kým
Ověřeno dle OP / pas / 
jiný doklad a číslo dokladu

Doba platnosti dokladu Státní občanství 
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Místo narození 

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavírají ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB,
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809, tel.: 495 800 600, fax: 224 119 536 (dále jen „ČSOB PS“) podle
zákona č. 427/2011 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“) a účastník uvedený v části I.

Měsíční příspěvek účastníka v Kč                                     Sjednávám Program daňové optimalizace 
(k 1.1.2016 měsíční příspěvek účastníka 1000,- Kč 
pro čerpání maximálního státního příspěvku)

Převodem z účtuZpůsob placení: Poštovní poukázkou 1)Prostřednictvím SIPO 1) - spojovací číslo

Souhlasím s příspěvkem zaměstnavatele IČO název 

1.

VIII. PROHLÁŠENÍ

Před podpisem smlouvy jsem byl/a seznámen/a a byly mi předány tyto dokumenty: Klíčové informace, obchodní podmínky ČSOB PS, Zpracování osobních údajů a další informace připojené ke smlouvě.
Jsem si vědom/a, že v případě zvolení vlastní strategie spoření se vystavuji zvýšenému riziku, že vybraná strategie nebude odpovídat mým cílům spoření, vztahu k riziku, znalostem a zkušenostem 
s investičními nástroji a nástroji  nančního trhu nebo zákonem doporučené investice do povinného konzervativního fondu.
Byl/a jsem seznámen/a se službou „Penzijní portál“, která umožňuje on-line přístup ke smlouvě. Registrace na www.penzijniportal.cz.
Potvrzuji, že údaje uvedené ve smlouvě jsou pravdivé a úplné a zavazuji se ČSOB PS bez zbytečného odkladu sdělit jejich případnou změnu. 

Prohlašuji, že jsem politicky exponovaná osoba   ano ne

V                                                              dne . . 2 0
Podpis:

Sděluji, že jsem podal/a výpověď a požádal/a o převod smlouvy: z jiné Penzijní společnosti z Transformovaného fondu Stabilita

Infolinka: 495 800 600Toto vyhotovení je určeno pro ČSOB PS.

V případě podpisu zákonným zástupcem, poručníkem, opatrovníkem nebo na základě plné moci vyplňte jejich následující údaje: 

Politicky exponovaná osoba   ano ne

. .
Den vzniku doplňkového penzijního spoření

0 1 2 0

Číslo účtu pro úhradu příspěvků: 2106990187/2700 - příspěvky účastníka VS: číslo smlouvy,  SS: rodné číslo,  KS: 3558
    - příspěvky zaměstnavatele 2)  VS: číslo smlouvy,  SS: IČO,  KS: 3552

Jméno Příjmení 

Rodné číslo Místo narození (stát)

Adresa
2.

Jméno Příjmení 

Rodné číslo Místo narození (stát)

Adresa

PSČ / ZIP kód Podíl v % (Součet podílů 100 %)

Název 
Penzijní společnosti: 

Vypovězeno 
ke dni:

Číslo 
smlouvy: . .

PSČ / ZIP kód Podíl v % (Součet podílů 100 %)

1) měsíční frekvence         2) pokud zaměstnavatel neprovádí úhradu příspěvků hromadnou platbou

/

účastníka

zákonného zástupce

opatrovníka
na základě plné moci

poručníka

Souhlasím s použitím osobních údajů i dalších informací, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti (včetně rodného čísla, kontaktních údajů, e-mailové adresy, a dalších informací, např. údaj o platbách, údaje 
o využívání produktů skupiny ČSOB, údaje o bonitě a důvěryhodnosti,  nanční ukazatele, socio - demogra cké údaje) všemi členy skupiny ČSOB (seznam členů skupiny ČSOB je uveden v dokumentu 
„Zpracování osobních údajů“), a to za účelem marketingového zpracování a nabídky produktů na míru. Na základě tohoto souhlasu mohou být údaje v rámci skupiny ČSOB sdíleny a analyzovány, včetně 
pro lování. Tento souhlas umožňuje nabídku produktů z portfolia skupiny ČSOB i obchodních partnerů různými formami, třeba SMS, telefonicky nebo e-mailem. Údaje mohou být seskupovány či použity 
spolu se zveřejněnými údaji a údaji od třetích stran. Souhlas platí od udělení do uplynutí 5 let od ukončení všech smluvních vztahů s členy skupiny ČSOB; nestanu-li se klientem skupiny ČSOB, pak 
pouze po dobu 1 roku od udělení souhlasu. Souhlas mohu písemně odvolat. 

Souhlasím s poskytováním informací (včetně sdělení klíčových informací a statutů fondů) způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to uveřejněním na internetových stránkách ČSOB PS. 

Souhlasím se zasíláním Výpisu doplňkového penzijního spoření a daňového potvrzení elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jsem poskytl/a nebo poskytnu ČSOB PS. 

0 8 1 7  1 0 0 0

  2 7 6 0 4 9 7 7

4 3 4 0 1 1 0 0

Google Czech Republic, s.r.o.

Jaromíra

515501/123

Most, Ve Strži 124

CZ

Nováková

Praze
Vladimír Procházka

V. Prochazka

Nezapomeňte vyplnit v případě převodu.

Nezapomeňte vyplnit v případě, že sjednáváte smlouvy pro dítě!


