
 

ČSOB program pro zaměstnance  
 

Pro zaměstnance s uzavřenou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření / penzijním připojištění se 
státním příspěvkem u naší penzijní společnosti je připravena nabídka následujících doplňkových 
výhod a zvýhodněných produktů Skupiny ČSOB a smluvních partnerů.  

Maximální státní příspěvky a daňové úspory i bez pravidelného spoření 

Program daňové optimalizace slouží pro získání maximálních státních příspěvků a využití 
maximálních daňových úlev. Tento program umožňuje zaměstnanci platit své vlastní příspěvky 
nepravidelně, podle aktuálních možností, a přesto čerpat maximální finanční výhody produktu, tzn. 
získat od státu až 6 360 Kč ročně. 

Strategie životního cyklu 

S programem Strategie životního cyklu si nechte automaticky převádět peníze mezi fondy v závislosti 
na svém věku. Jedná se o doporučenou kombinaci účastnických fondů pro maximalizaci výnosu 
v závislosti na věku klienta. 

Penzijní portál ČSOB Penzijní společnosti 

Penzijní společnost ČSOB umožňuje svým klientům on-line přístup ke svým smlouvám.  

Zaregistrujte se na www.penzijniportal.cz. Po registraci obdržíte emailem uživatelské jméno, na mobil 
heslo. Klientský profil je aktivován v průběhu několika dnů. 

Penzijní portál přináší: 

• informace o smlouvě 
• náhled na historii plateb 
• možnost zadávání změnových požadavků 
• přehled důležitých kontaktů 
• aktuální zpravodajství společnosti Patria 

Sleva na zájezdy od společnosti ČEDOK 

1. Čedok se zavazuje poskytnout účastníkům penzijního připojištění a doplňkového penzijního 
spoření u ČSOB PS a doprovodným osobám (dále jen „účastníci u ČSOB PS“) slevu ze základní 
ceny vybraných katalogových zájezdů a mimořádnou slevu z nabídek „V poslední minutě“.¨ 
1.1. Slevy leteckých pobytových zájezdů v období předprodejů do 30. 4. 2018 pro letní sezónu 

2018 a do 31. 10. 2018 pro zimní sezónu 2018/2019 
Sleva za včasný nákup + sleva 800 Kč na osobu (neplatí pro pevné dětské ceny a fakultativní 
služby) 

1.2. Slevy v období po skončení předprodejů  
Sleva 15% ze základní ceny leteckých pobytových zájezdů na osobu (neplatí pro pevné 
dětské ceny a fakultativní služby). V případě, že bude veřejně dostupná sleva (např. Letní 
sleva vyjma slevy „V poslední minutě“) vyšší než 15%, bude klientovi poskytnuta aktuální 
veřejná sleva + sleva 800 Kč na osobu (neplatí pro pevné dětské ceny a fakultativní služby). 

1.3. Pobytové zájezdy autokarem a zájezdy s vlastní dopravou  
Sleva 10 % ze základní ceny (neplatí pro pevné dětské ceny a fakultativní služby) 
Sleva 5% ze základní ceny tuzemských zájezdů  
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1.4. Sleva z nabídek „V poslední minutě“ pro účastníka ČSOB PS a doprovodné osoby ve výši 
Kč 500,-  na osobu z leteckých pobytových zájezdů a Kč 300,- na osobu z autokarových pobytových 
zájezdů.  

2. Podmínky čerpání slevy – slevy lze uplatnit při dodržení následujících podmínek: 
2.1. Účastník ČSOB PS je povinen předložit pravidelný roční nebo aktuální výpis z účtu (správně 

„informace o stavu prostředků“, nebo „Výpis doplňkového penzijního spoření“) nebo 
platnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění, jejíž vzor 
poskytla ČSOB PS Čedoku v elektronické podobě.  

2.2. Slevy lze uplatnit u nově zakoupených zájezdů, tj. při skládání první zálohy v celé síti 
vlastních cestovních kanceláří Čedoku. 

2.3. Slevu lze uplatnit i pro všechny doprovodné osoby, pokud cestují spolu s účastníkem ČSOB 
PS. 

2.4. Slevy jsou poskytovány pouze ze základní ceny zájezdů uvedené v katalogu nebo na webu, 
sleva se nevztahuje na příplatky a doplatky.  

2.5. Slevy uvedené v odstavci 1.1 pevnou částkou ve výši 800,- Kč lze kumulovat (sčítat, 
kombinovat) např. se slevou za „Včasný nákup“ či slevou „Tip týdne“. 

2.6. Slevy uvedené v odstavci 1.2 procentní sazbou ve výši 15 % nelze kumulovat (sčítat, 
kombinovat) s jinými slevami, např. se slevou za „Včasný nákup“, „Letní slevou“ či slevou „V 
poslední minutě“. 

2.7. Slevy uvedené v odstavci 1.3 procentní sazbou ve výši 10 % a 5% nelze kumulovat (sčítat, 
kombinovat) s jinými slevami, např. se slevou za „Včasný nákup“, „Letní slevou“ či slevou „V 
poslední minutě“. 

2.8. Slevy uvedené v odstavci 1.4 lze využít na nákup zájezdů v režimu „V poslední minutě“, ale 
neplatí pro pevné dětské ceny a fakultativní služby. 

2.9. Slevy nelze využít na dětské ceny v akcích „Dítě zcela zdarma“, „Pobyt pro dítě zdarma“, 
„Pevná dětská cena“. 

2.10. Slevy uvedené v článku II. nelze uplatnit na speciální zájezdy pro seniory. 
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