
Kontaktní údaje pro zasílání důležitých informací ke smlouvě (např. heslo do zabezpečené zóny www.klientskyportal.cz, informace o ročním výpisu).

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČ: 61858692, tel.: 261 149 111, internet: www.pfcp.cz, e-mail: pfcp@pfcp.cz

Totožnost ověřena podle: Občanského průkazu Cestovního pasu Jiného dokladu

Příloha ke smlouvě číslo:

Klient Oprávněná/určená osoba pro případ úmrtí Zákonný zástupce/Opatrovník/Zmocněnec

IDENTIFIKOVANÁ OSOBA: (Zaškrtněte pouze jednu možnost.)
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Místo  
narození:

Státní 
občanství: Muž Žena

Podpis klienta

Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé 
a že jsem nezamlčel(a) žádné důležité údaje, které mi jsou nebo 
mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit 
penzijní společnosti jejich změnu. Dále souhlasím s podmínkami 
uvedenými na zadní straně tohoto formuláře a prohlášeními ve 
formuláři uvedenými. 

Potvrzuji, že jsem všechny údaje i shodu podoby podle dokladu totožnosti řádně ověřil(a) a že jsem kontrolu provedl(a) v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

ZPROSTŘEDKOVATEL

Datum 
podpisu: . . 2 0 1

Vyhrazeno pouze pro potřeby  
investičního zprostředkovatele
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J M É N O  P Ř Í J M E N Í

Číslo  
dokladu:

Vydán 
kým:

Platnost 
do: . .    

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

PSČ: Kód 
země:

(Nevyplněním se automaticky 
použije kód ČR.)Místo:

Ulice: Č. or.:Č. p.:
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Titul za: Jméno: 

Příjmení: Titul před: 

Politicky exponovaná osoba  
dle zákona č. 253/2008 Sb.: Ano Ne Datum ukončení politicky 

exponované osoby: . .    

Daňový rezident mimo ČR podle Lex GATCA: Ano TIN:

Osobní údaje: Uděluji souhlas s předáním osobních a produktových údajů pro marketingové účely ve skupině Generali.Odvolávám

Číslo pojištěnce (Vyplňuje pouze 
cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno):

Rodné  
číslo:

Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum 
narození ve formátu DD.MM.RRRR.

E-mail:

Mobilní 
telefon: + 4 2 0 Druhý 

telefon: + 4 2 0

Účel a zamýšlená povaha obchodu: Naspoření finančních prostředků 

Jiné (definujte)

Zdroje finančních prostředků: Z podnikáníZe zaměstnání

Jiné (definujte)

Doklady nutné k jejich prokázání:
(Dokládá pouze Politicky exponovaná osoba.)

Daňové přiznáníDoložení pracovního poměru 

Jiné (definujte)

Razítko a podpis zprostředkovatele

IDENTIFIKACE/KONTROLA Vyhrazeno pouze pro potřeby PSČP
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