
OTÁZKA č. 1 
Pro koho je převod ze starých podmínek na novou smlouvu vhodný?

     Zvážit by jej měli především mladší klienti, kteří mají spořicí horizont delší než deset let. Výnosy 
v transformovaných fondech budou minimálně po několik následujících let výrazně nižší, než mohou být 
výnosy dosahované s novými typy smluv. Důvodem je rozdílná investiční politika. Tzv. garance kladné 
nuly vede penzijní společnosti u starých typů smluv k extrémně konzervativní investiční politice.

OTÁZKA č. 2 
Plynou z převodu kromě možnosti vyššího výnosu nějaké další výhody?

      Převodem z transformovaného do účastnických fondů klient získává nárok na tzv. předdůchod. Vklady 
si tak při splnění podmínek může postupně vybírat již 5 let před odchodem do starobního důchodu, aniž 
by se krátil nárok na státní důchod.

Nechte klienty 
více vydělávat!

INFORMACE K PŘEVODŮM SPOŘENÍ NA NOVOU SMLOUVU

Nejčastější otázky a odpovědi k převodům

Převodem 
původního spoření 

na nové

získají až  
půl  

milionu.

*  Výpočet je ilustrativní a vychází z předpokladu zhodnocení ve výši 1 % p. a. se smlouvou o penzijním připojištění a zhodnocení 4,6 % p. a. s novou 
smlouvou při sjednání vyvážené investiční strategie. Očekávané zhodnocení však není zárukou budoucích výnosů.

Standa
zůstal v TF

Pepa
přešel do nového

Standa a Pepa:
Věk: 40 let

Stav konta v TF: 100 000 Kč
Měsíční příspěvek: 1 000 Kč

Odchod do penze: 65 let

Rozdíl v 65 letech = 460 807 Kč*

   Projekce vychází ze zhodnocení TF = 1 % p. a. vs. ÚF = 4,6 % p. a.



Všechny úspory
 ze staré smlouvy

Např. Dynamický 
spořicí program

(3 roky)

Původní spoření Nové spoření

Transformovaný 
fond

100 %

SPOŘICÍ 
účastnický fond

Nové příspěvky
klienta

STRATEGIE SPOŘENÍ, 
kterou si klient zvolil  
při sjednání smlouvy

Interní materiál pro obchodní síť.

OTÁZKA č. 3 
Mohu v transformovaném fondu měnit investiční strategii a vydělat tak více?

     Ne. Měnit investiční strategii lze pouze u nových smluv.

OTÁZKA č. 4 
Převodem na novou smlouvu ale ztratím nárok na výsluhovou penzi…

      Je třeba zvážit, co je pro vás důležitější. Zda je to možnost vyššího výnosu v účastnických fondech, nebo 
možnost vybrat si polovinu vkladů po 15 letech spoření, ovšem za cenu výnosů odpovídající konzervativní 
strategii transformovaného fondu. Mějte na paměti, že penzijní spoření je dlouhodobý produkt a klient 
by v něm měl peníze držet až do doby odchodu do důchodu.

Balancovaný převod – unikátní služba

Balancovaný 
převod

je unikátní služba, 
kdy se prostředky 

naspořené 
v TF převedou 
do Spořicího 

účastnického fondu, 
kde se postupně 
rozpouštějí do 

zvolené strategie 
spoření.


