
METODICKÝ POSTUP KE SJEDNÁNÍ ELEKTRONICKÉ SMLOUVY 
 

1) Zadat webovou stránku k elektronickému sjednání smlouvy: 

 https://www.csob-penze.cz/distribuce/ 

2) Vyplnit postupně celý elektronický formulář, který je v pěti krocích 

3) Na závěr vytisknout 3x smlouvu, která bude podepsána klientem/obchodníkem 

a. Obchodník dané společnosti předá 1x vytisknutou smlouvu do ČSOB PS na adresu:  

osobně na podatelně ČSOB PS Radlická 333/150, 150 57 Praha 5  

poštou/doporučenou poštou na adresu Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

b. Obchodník dané společnosti předá 1x vytisknutou podepsanou smlouvu ihned klientovi po podepsání 

smlouvy 

c. Obchodník dané společnosti si uchová pro sebe 1x vytisknutou podepsanou smlouvu 

4) Klientovi po podpisu smlouvy a řádném dokončení vyplněného online formuláře s obchodníkem přijdou 

na e-mailovou adresu tyto dokumenty: 

a. Klíčové informace 

b. Podmínky k DPS 

c. Informační list  

d. Zpracování osobních údajů 

e. Vyhotovená smlouva elektronicky bez podpisů 

i. Zdali klientovi nepřijde e-mail s dokumenty, je zapotřebí zkontrolovat správnost vyplněného 

e-mailu/smlouvy a nebo zkontrolovat v e-mailové adresy SPAM-e-maily ( e-mail má velikost 

přibližně 2MB) 

Jak vyplnit smlouvu pro dítě: 

1. U elektronického sjednání smlouvy není potřeba u osob mladších 18 let bez ohledu na to, zda se jedná o 
občana ČR nebo ne, povinně vyžadovat vyplnění pole Platnost dokladu do.  

2. Jak správně vyplnit smlouvy: 
a. V případě osoby mladší 18 let distributor volí: 

i. Typ dokladu: Jiný doklad 
ii. Druh průkazu totožnosti: napsat Rodný list 

iii. Číslo dokladu: nevyplňovat nic 
iv. Vydáno kým: nevyplňovat nic  

b. V případě mladistvého (dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku) je požadováno 
vyplnění údajů o průkaz totožnosti – identifikace účastníka stejně jako u plnoletých, tedy optimálně 
občanský průkaz včetně jeho čísla, doby platnosti a kým byl vydán.  

c. I nadále je však nutné identifikovat a vyplnit údaje z dokladu totožnosti toho, kdo za nezletilého (a i 
b) podepisuje smlouvu, tedy zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka nebo na základě plné 
moci.  

3. Součástí vyplnění „dětské“ smlouvy je vyžadován dokument PLNÁ MOC – tento dokument je zapotřebí 
tehdy, zdali sjednává smlouvu rodinný příslušník či příbuzný. V případě sjednání smlouvy zákonným 
zástupcem není vyžadován vyplňovat tento dokument. Plná moc je ke stažení na našich webových stránkách 
v sekci Formuláře nebo níže.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csob-penze.cz/distribuce/


Jméno: Příjmení: Rodné číslo:

Bytem:

Upozornění:
Zmocnitel i zmocněnec jsou si vědomi, že v případě neplatnosti této plné moci např. z důvodu, 
že zmocnitel není oprávněn jednat za dítě nebo spravovat jeho jmění, Smlouva o doplňkovém 
penzijním spoření bude neplatná od samého počátku. Zmocnitel i zmocněnec odpovídají za 
správnost údajů uvedených v této plné moci a ve smlouvě na jejím základě uzavřené. 

Udělovaná třetí osobě zákonným zástupcem dítěte k uzavření Smlouvy o doplňkovém 
penzijním spoření u ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB za dítě. 

uděluji plnou moc panu/paní (dále jen „Zmocněnec“)

Já, níže podepsaný/á (dále jen „Zmocnitel“)

Jméno: Příjmení: Datum narození:

Bytem:

k tomu, aby mne zastupoval/a při uzavření Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření 
u ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB pro:

Jméno: Příjmení: Datum narození:

Bytem:

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do okamžiku podepsání Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní 
společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB.

V                                 dne

Podpis Zmocnitele Podpis Zmocněnce

PLNÁ MOC


