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PROČ SI VYBRAT  
ČESKOU POJIŠŤOVNU? 

 Spolehlivost prokázaná 190letou tradicí

  Největší pojišťovna a penzijní společnost českého 
pojistného trhu

 Rychlé vyplácení prostředků

  Široká síť obchodních míst – najdete nás po celé 
České republice

  Široká nabídka kvalitních produktů

Penzijní 
spoření



Penzijní spoření pro každého 

Co nabízí naše Penzijní spoření?

  Státní příspěvky a slevy na daních 
Odměnou za pravidelné spoření je státní podpora až 6 360 Kč 
ročně. Např. už při měsíčním spoření 300 Kč dostanete 
od státu 90 Kč, tedy 30 % z vkladu.

  Optimální spořicí programy 
Vytvořili jsme tři spořicí programy, které odpovídají vašemu 
věku a potřebám.

  Příspěvky i od zaměstnavatele 
Je to jeden ze tří nejčastěji nabízených benefitů, který je 
daňově výhodný jak pro vás, tak i pro firmu.

Můžu spořit i svým dětem?

Samozřejmě. Spořením jim nejen pomůžete se zabezpečením 
na důchod, ale ukážete jim, jak se mohou v dospělosti zabezpečit 
samy. Položíte základ jejich spoření, ve kterém mohou děti 
v dospělosti plynule pokračovat.

 Čím dříve začnete, tím méně musíte vkládat.

  Na účet může vkládat libovolné částky kdokoliv z rodiny. 
Peníze lze ukládat i příležitostně (narozeniny, Vánoce apod.).

 Sjednání smlouvy o penzijním spoření je vždy ZDARMA.

Na penzi se musí chytře

  Odhadnout svoji finanční situaci v důchodu není jen tak. 
Chceme vám co nejvíce pomoci, proto jsme připravili  
unikátní službu Chytrá penze, díky které snadno zjistíte,  
kolik peněz budete potřebovat, abyste si mohli důchod  
užít podle svých představ.

  Aktuální stav účtu můžete sledovat přes zabezpečené 
stránky www.klientskyportal.cz. Zde také najdete v sekci 
Služby naši Chytrou penzi.

Všichni jednou budeme v penzi, a kdo by si ji nechtěl občas 
zpříjemnit posezením v oblíbené restauraci nebo výletem 
do zahraničí? K tomu je ale potřeba víc než státní důchod, 
který bude asi jen čtvrtina vašeho měsíčního příjmu. 
Proto pro vás máme Penzijní spoření se státní podporou 
a dalšími výhodami. 

Výše státní podpory

Měsíční 
příspěvek 

klienta  
v Kč

Měsíční  
státní

příspěvek  
v Kč

Roční sleva  
na dani  
z příjmů  

v Kč

Celková výše 
státní  

podpory  
v Kč

300 90 – 1 080

500 130 – 1 560

1 000 230 – 2 760

1 500 230 900 3 660

2 000 230 1 800 4 560

3 000 230 3 600 6 360

V penzi mám spoustu  
času i dostatek peněz  
na jeho užívání.


