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Vážení obchodní přátelé,

je velmi potěšující, že se spoření na penzi i letos těší 
rostoucímu zájmu klientů. Důvody jsou jasné. Na trhu 
v současnosti není produkt, který by měl od státu větší 
finanční podporu než právě doplňkové penzijní spoření. 
Maximální státní podpora ve výši 6360 korun ročně je 
nezpochybnitelná jistota a klienti na ní slyší. 

Podle ohlasů ze sítí je jasné, že do hry pomalu ale jistě začíná 
významně vstupovat další parametr, a to je zhodnocení. 
Účastnické fondy mají za sebou již pět let existence, což je 
dostatečná doba na to, aby mohly ukázat svůj potenciál. Jen 
za loňský rok připsal náš Vyvážený účastnický fond 4,1 % 
a Dynamický účastnický fond dokonce 8,2 %.

Debata o zhodnocení a volbě vhodné spořicí strategie by 
se proto měla stát nedílnou součástí každého obchodního 
rozhovoru s klienty. To platí i v případě, pokud mají sjednané 
„staré“ penzijní připojištění, tedy transformovaný fond, 
a čeká je ještě 10 a více let spoření. Konzervativní investice 
v nejbližší době žádné zázračné zhodnocení nepřinesou, 
a proto stojí za úvahu, zda nepřestoupit do potenciálně 
výnosnějších spořicích profilů účastnických fondů.

O výnosech, převodech a dalších novinkách z PSČP 
naleznete více informací v tomto vydání.

Přeji Vám pohodové dny s PENZÍ!

Petr Voráček
ředitel obchodu
Penzijní společnost ČP

Dotazy na produktová školení a provize zasílejte na e-mail obchod@pfcp.cz nebo našim regionálním manažerům.
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2013–2017 

v TOP3 trhu

Penzijní 
připojištění (TF)

0,84 % 1. 6,94 % 
Spořicí 
účastnický fond

0,0 % 1. 7,50 % 
Vyvážený 
účastnický fond

4,1 % 1. 15,00 % 
Dynamický 
účastnický fond

8,2 % 4. 21,00 %

Minulý rok přinesl klientům PSČP skvělé zhodnocení. Zhodno-
cení Vyváženého účastnického fondu a  Dynamického účastnic-
kého fondu je zmiňováno v  úvodníku. Kromě toho nám radost 
udělal i přípis penzijního připojištění (transformovaný fond), který 
rozdělil mezi klienty zisk přesahující tři čtvrtě miliardy korun. To 
znamenalo zhodnocení 0,84 % p.a. – nejlepší výsledek ve srovnání 
s konkurencí.

Výnosy PSČP dlouhodobě patří mezi tři nejvyšší na českém 
trhu. „Naše zhodnocení úspor se opět řadí mezi nejlepší na trhu pen-
zijního připojištění, přesto to bohužel letos nebude stačit na pokrytí 
míry inflace. Nižší zhodnocení je prostě cena za skutečnost, že klient 
má dle zákona garantován každoroční kladný výnos,“ komentuje 
dosažené výsledky Marcel Homolka, generální ředitel a předseda 
představenstva Penzijní společnosti České pojišťovny. 

„Klientům, kteří očekávají od svého spoření na penzi větší výnosy, 
doporučuji přestup do doplňkového penzijního spoření. Dříve tato 
možnost nebyla. Nové smlouvy dle zákona garantují stejnou výši 
státní podpory jako dřívější penzijní připojištění, avšak umožňují na-
spořit na penzi více. Pokud má klient spořit ještě dvacet nebo třicet 
let, může být rozdíl v naspořené částce i dvojnásobný,“ dodává Mar-
cel Homolka.

Zhodnocení fondů PSČP stabilně v TOP 3!

Zhodnocení fondů PSČP 
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Díky novému zákonu se většině lidí vyplatí 
převést peníze ze smlouvy o penzijním 

připojištění na novější typ penzijního spoření. 

Klient Pepa využil při 
změně penzijka službu 

Balancovaný převod.

Služba Balancovaný převod to s penězi dělá podobně. 
Ze starého penzijka je služba nejprve převede do fondu, 
který je konzervativní a jeho výnos je podobný jako na 
původní smlouvě. Teprve odtud se vklady postupně převádí 
do klientem zvoleného spořicího programu. Tím je klient 
chráněn proti výkyvům na fi nančních trzích.

Balancovaný převod je tu pro 
každého, kdo se rozhodne své 
fi nance převést a navíc chce mít 
jistotu stability svých výnosů.

Tajemství 
úspěchu je 
ve správném 
načasování 
přesunu úspor. 
Pepa jako správný 
zahradník ví, že 
na přesazení 
všech rostlin 
najednou nemusí 
být vždy příznivé 
podmínky. 
A proto přesazuje 
postupně.

Všechny nově 
vkládané peníze 
jdou do nového 
spořicího 
programu, kde 
mohou ihned 
začít vydělávat.
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Chcete klientům nabídnout pře-
vod ze staré smlouvy na novou, ale 
obáváte se, že by převedená suma 

do dynamičtějšího spoření mohla vli-
vem pohybů na kapitálových trzích 
jednorázově poklesnout? Díky službě 

 BALANCOVANÝ PŘEVOD můžete být 
Vy i Vaši klienti zcela v klidu. Podívejte 
se, jak služba funguje:

BALANCOVANÝ PŘEVOD: Seznamte se s jedinečnou službou!

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

PSČP nabízí klientům převod 
z penzijního připojištění do účast-
nických fondů v  rámci letošního 
výpisu zasílaného v květnu. O vý-
hodnosti přestupu dlouhodobě in-
formuje také řada médií a klienty 
by neměla odradit případná ztráta 
nároku na výsluhovou penzi. Pen-
zijní spoření je dlouhodobý produkt 
a k výběru úspor by měl každý při-
stoupit až v okamžiku odchodu do 
starobního důchodu. 

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

PŘESTuP NA NOVOu SmLOuVu dává smysl 
hlavně u klientů do 50 let


