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VÝHODNé PŘEVODy 
NA NOVé SMLOUVy 
A LEPŠÍ DAňOVé úLEVy!

Přestup na novou smlouvu dává 
smysl hlavně u klientů do 50 let

Zhodnocení za rok 2016 ve všech transformova-
ných fondech, které kvůli garanci vkladů investují 
především konzervativně, opět mírně pokleslo. Přes-
tože připsaný výnos PSČP opět patřil mezi nejvyšší na 
trhu, činil 0,94 % p. a. Řada klientů by přitom od svého 
dlouhodobého spoření očekávala vyšší zhodnocení. 
Jaké jim nabídnout řešení?

Jestliže klienti hledají výnosnější spoření a  plánují 
spořit ještě alespoň 10 let, je vhodné uvažovat o pře-
vodu do nového penzijka, tzv. doplňkového penzijního 
spoření. Nové penzijko má státní podporu naprosto 
shodnou s transformovaným fondem. Zásadní rozdíl 
je v možnosti volby investiční strategie včetně dyna-
mické. Možnosti získat vyšší výnos přitom odpovídá 
i riziko případného kolísání hodnoty vkladů v čase.

PSČP zaslala klientům nabídku na převod mezi 
starým a novým penzijkem v  rámci letošního výpisu 
zasílaného v květnu. O výhodnosti přestupu v součas-
nosti informuje také řada médií a klienty by neměla 
odradit případná ztráta nároku na výsluhovou penzi. 
Penzijní spoření je dlouhodobý produkt a  k  výběru 
úspor by měl každý přistoupit až v okamžiku odchodu 
do starobního důchodu. 

Neváhejte proto ani vy zjistit více o této možnosti, 
která rozšíří vaši obchodní nabídku. Převod je od le-
tošního roku provizován.
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Vážení obchodní přátelé,

zájem o spoření na penzi roste. Podle aktuálních letošních dat počet 
klientů v účastnických fondech na trhu již dosáhl 650 tisíc. Mimořádně 
obchodně úspěšná je PSČP. Produkce nových smluv meziročně stoupla 
o 15 %, přičemž dětských smluv jsme sjednali o 40 % více než za 
stejné období loni. Vysokému objemu nové produkce nepochybně 
pomohla dvouměsíční kampaň zaměřená na podporu prodeje 
dětského penzijka s poukázkou 500 Kč do Mall.cz.   

Nyní je před námi podzim. Kromě klasického prodeje si dovolím 
připomenout dvě obchodně nejzajímavější příležitosti, které toto 
období přináší. Zaprvé bych zmínil převody z transformovaného 
fondu do účastnických fondů. Díky nim mohou zejména klienti, kteří 
mají před sebou ještě 10 a více let spoření, získat vyšší výnosy, než 
nabízejí konzervativní investice „starého“ penzijka. Druhou příležitost 
představují nové daňové úlevy, které jsou od letošního roku 
dvojnásobné, a navíc ještě dostupnější než dříve.

O převodech, daňových úlevách i dalších novinkách z PSČP naleznete 
více informací v tomto vydání.

Přeji vám úspěšný podzim s PENZÍ!

Petr Voráček
ředitel obchodu
Penzijní společnost ČP

Přeji vám úspěšný podzim s PENZÍ!

Penzijní společnost ČP

Dotazy na produktová školení, certifi kaci a provize zasílejte na e-mail obchod@pfcp.cz nebo našim regionálním manažerům.



Chcete klientům nabídnout pře-
vod ze staré smlouvy na novou, ale 
obáváte se, že by převedená suma do 
dynamičtějšího spoření mohla vlivem 
pohybů na kapitálových trzích jedno-
rázově poklesnout? Vy i  vaši klienti 
však můžete být zcela v klidu. PSČP 
totiž přichází s  unikátní službou 
 BALANCOVANÝ PŘEVOD, která pře-
váděné prostředky nekompromisně 
ochrání. Jak služba funguje?

Je to zcela jednoduché, a  přitom 
maximálně účinné. Naspořené peníze 
v transformovaném fondu se v plné 
výši převedou do Spořicího účast-
nického fondu. Ten je podobně bez-

pečný a  nabízí obdobný výnos jako 
transformovaný fond. Odsud se pak 
peníze po dobu 36 měsíců postupně 
převádějí do zvolené investiční stra-
tegie. Díky postupnému „rozpouště-
ní“ do nového spoření převedeným 
úsporám z  transformovaného fon-
du nehrozí žádný počáteční pokles 
hodnoty. Nové vklady společně s po-
stupně převáděnými penězi pochopi-
telně od začátku putují do sjednané 
strategie spoření.

 
Službu BALANCOVANÝ PŘEVOD 

v  tuto chvíli nenabízí kromě PSČP 
žádná penzijní společnost!

Zhodnocení spořicích strategií PSČP 
dosažené v letošním roce (k 31. 7. 2017)

Strategie Výkonnost 

Vyvážená 2,4 %

Dynamická 4,7 %

BALANCOVANÝ PŘEVOD: Unikátní novinka 
usnadňující převod na novou smlouvu

Řada finančních poradců nedispo-
nuje platnou registrací ČNB, která je 
podle zákona nezbytná pro prodej 
tohoto produktu. Ověřte si co nejdří-
ve, zda do této skupiny nepatříte i vy. 

Pokud ano, neváhejte absolvovat ne-
zbytné školení a  certifikační zkouš-
ku. Bez licence na prodej penzijka 
se zbytečně připravujete o  provize 
a pobídky.

Máte registraci pro prodej penzijka?

Jak si stojíme s výnosy 
spořicích strategií 
v účastnických fondech?

Státní podpora penzijka se od le-
tošního roku navýšila na dvojnáso-
bek. Pokud si klient bude měsíčně 
spořit 3000 Kč, pak k maximálnímu 
státnímu příspěvku 2760 korun získá 
zpět na daních další 3600 Kč. 

Velká změna letos nastává i  pro 
případ, když si klient 3000 Kč pravi-
delně měsíčně neplatí a chce si v zá-
věru roku doplatit potřebnou část-
ku. K  čerpání daňových úlev totiž 
už není potřeba doplácet do limitu  

12 tisíc Kč. Nyní lze daňové úlevy čer-
pat na jakýkoliv mimořádný vklad, 
a to až do výše 24 tisíc korun za rok. 
Na tuto formu státní podpory tak 
může snadno dosáhnout i  klient, 
který si měsíčně spoří jen pár stovek 
a má sjednanou službu Daňový servis.

Informace o změnách v daňovém 
zvýhodnění bude PSČP rozesílat 
v listopadu. Nepropásněte příležitost 
pomoci klientům vydělat na penzijku 
ještě více.

DAňOVé úLEVy:  
Od letoška jistota dvojnásobku!

Dotazy na produktová školení, certifikaci a provize zasílejte na e-mail obchod@pfcp.cz nebo našim regionálním manažerům.


