
1. Základní informace o penzijní společnosti

Název penzijní společnosti:  ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Sídlo společnosti:   Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 – Radlice

IČO společnosti:        618 59 265

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2809

Povolení k činnosti penzijní společnosti uděleno ČNB dne 5.9.2012, nabylo právní moci dne 6.9.2012 s účinností od 1.1.2013

Akcionář:    Československá obchodní banka, a. s. 100%

Kontakty:    tel.: 495 800 600   
       www.csob-penze.cz  
      csobps@csob.cz

Depozitář:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Auditor:     PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

2. Základní informace o doplňkovém penzijním spoření

1.  Základním informačním dokumentem k doplňkovému penzijnímu spoření jsou klíčové informace účastnického fondu, kde naleznete 
jak obecné principy spoření, tak i informace o příslušném účastnickém fondu, zejména informace o rizicích spojených s doplňkovým 
penzijním spořením v daném fondu, informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích. V klíčových informacích účastnic-
kého fondu naleznete i informace o cílech a způsobech investování daného fondu a informace o daňovém zvýhodnění souvisejícím  
s doplňkovým penzijním spořením. 

2.  Obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy, upravují podrobně pravidla doplňkového penzijního spoření včetně informací  
o nárocích z doplňkového penzijního spoření.

3.  V rámci doplňkového penzijního spoření jsou prostředky účastníků, zaměstnavatele a státu umístěny v účastnických fondech. Majetek 
v účastnickém fondu je oddělen od majetku obhospodařující penzijní společnosti. Majetek fondů je tak chráněn v případě úpadku 
penzijní společnosti. Nakládání s majetkem ve fondech podléhá kontrole depozitáře, který je vždy bankou (nebo pobočkou zahraniční 
banky) s příslušnou licencí České národní banky. Tyto skutečnosti přispívají k ochraně majetku účastnických fondů a tedy i účastníků.

4.  Penzijní společnost podléhá dohledu České národní banky. Výkon dohledu Českou národní bankou však není zárukou návratnosti 
vložených prostředků nebo výkonnosti účastnického fondu a nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu penzijní 
společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena. 

5.  Penzijní společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách www.csob-penze.cz informace o případných pobídkách souvise-
jících s uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Rovněž distributor doplňkového penzijního spoření informuje klienta  
o případných pobídkách před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 

6.  Výplatu dávek jednorázového pojistného pro doživotní penzi a jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu  
s přesně stanovenou výší důchodu nabízejí pojišťovny, jejichž konkrétní nabídky se v čase mění. Konkrétní aktuální informace  
o nabídkách pojišťoven poskytne na vyžádání distribuční sít nebo Penzijní společnost.

3.  Kontrolní seznam dokumentů

Součást prodejního setu     Dokumenty na www.csob-penze.cz 
Formulář smlouvy, návod na vyplnění   Statuty účastnických fondů
Podmínky pro doplňkové penzijní spoření   Výroční a pololetní zprávy
Klíčové informace účastnických fondů    Hodnoty a počty penzijních jednotek
Zpracování osobních údajů     Skladba portfolia

Informační list


