Obecné informace o společnosti a produktech

I. pilíř

Platné k 1. 1. 2013

II. pilíř

III. pilíř
doplňkové penzijní spoření

průběžný systém
(státní důchod)

důchodové spoření

Povinný. Funguje
historicky. Každý pracující
platí sociální pojištění
do státního rozpočtu,
ze kterého stát vyplácí
důchody současným
penzistům.

Novinka od 1. 1. 2013. Dobrovolná
možnost posílat státu o 3 % méně
a spořit je v nových důchodových
fondech. Podmínkou je přidat další
2 % z hrubé mzdy u zaměstnanců
nebo ze základu pro výpočet
pojistného u OSVČ.

Transformovaný fond

Účastnické fondy

Pokračování penzijního
připojištění po 1. 1. 2013.
Fond má stejné podmínky
jako penzijní připojištění,
změnila se pouze výše státní
podpory. Uzavřít smlouvu
o penzijním připojištění bylo
možné do 30. 11. 2012.

Nové penzijní spoření
se státním příspěvkem
a daňovými výhodami.
Spoří se v účastnických
fondech s různou mírou
výnosu a rizika.

I. pilíř – Průběžný důchodový systém
I. pilíř je financován ze sociálního pojištění:
28% sazbou těch, kdo nevstoupí do II. pilíře,
25% sazbou těch, kdo vstoupí do II. pilíře
(% ze své hrubé mzdy nebo ze základu pro výpočet pojistného).
Stát bude dále upravovat jeho parametry, jakým je věk odchodu do penze apod.
Účast v I. pilíři je povinná. Důchody vyplácené z I. pilíře jsou tvořeny odvody
na pojištění výdělečně činných osob.
Financování probíhá na základě solidarity mezi generacemi.
V I. pilíři si lidé nespoří na svůj důchod, ale jejich odvody jsou automaticky
přerozdělovány současným penzistům.

Víte, kolik máte našetřeno v I. pilíři
pro sebe a svou rodinu?
Máte vliv na zhodnocení svých
prostředků na důchod?
Můžete si vybrat délku vyplácení
důchodu?

NE

Zdědí Vaši blízcí Vaše prostředky,
které si spoříte na důchod?

II. pilíř – Dobrovolné důchodové spoření
Do II. pilíře si klienti nechají zasílat:
3 % ze svého sociálního pojištění (snížení sazby z 28 % na 25 %),
2 % navíc ze své hrubé mzdy nebo ze základu pro výpočet pojistného.
Vstoupit může fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře spoření
nejpozději do konce roku, ve kterém dosáhne věku 35 let, nebo do 30. 6. 2012
nebo do 6 měsíců ode dne, od kterého byla poprvé od 1. 1. 2013 poplatníkem
pojistného na důchodové pojištění.
Klient má možnost vybrat si z několika programů nebo fondů.
Vstup do II. pilíře je zcela dobrovolný, nicméně až do dosažení důchodového
věku nebo přiznání invalidní penze není možné ze systému vystoupit. Spoření
na osobním důchodovém účtu spravují penzijní společnosti.
Po dosažení důchodového věku se na žádost klienta převedou naspořené peníze
do klientem zvolené pojišťovny. Pojišťovna pak bude klientovi vyplácet pravidelný
důchod ke státnímu důchodu. Účast ve II. pilíři znamená krácení státního důchodu
z I. pilíře, a to poměrnou částí.

Víte, kolik máte ve II. pilíři
našetřeno pro sebe a svou rodinu?
Máte vliv na zhodnocení svých
prostředků na důchod?
Můžete si vybrat délku vyplácení
důchodu?

ANO

Zdědí Vaši blízcí Vaše prostředky,
které si spoříte na důchod?
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Co má klient dělat po uzavření smlouvy II. pilíře?
Klient = zaměstnanec má povinnost bezprostředně informovat svého zaměstnavatele o nabytí právní moci rozhodnutí o registraci
smlouvy. Platby do II. pilíře za něj odvádí zaměstnavatel správci pojistného (měsíčně), klient nic neposílá.
Klient = OSVČ má povinnost informovat okresní správu sociálního zabezpečení o nabytí právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy
nejpozději v přehledu za kalendářní rok. Platby do II. pilíře odvádí sám přes správce (finanční úřad) pojistného ročně nebo měsíčně
formou tzv. převoditelného přeplatku.

Ukončení II. pilíře
Ukončení spořicí fáze = přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu z I. pilíře
Druhy důchodů (Penzijní společnost převede prostředky do klientem zvolené pojišťovny, která pak vyplácí důchod.):
a) doživotní starobní důchod, nebo
b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, nebo
c) starobní důchod na dobu 20 let.
V případě invalidního důchodu a na žádost klienta jsou vypláceny výše uvedené druhy důchodů ze 40 % naspořených prostředků
(60 % se vrací státu).
Dědictví v případě úmrtí klienta
a) Úmrtí před počátkem výplaty důchodu (ve spořící fázi)
Pokud je dědicem nezletilý, naspořená částka se převede do pojišťovny, která 5 let vyplácí sirotčí důchod.
Pokud je dědici 18 a více let a má II. pilíř, penzijní společnost převede 100 % naspořené částky na jeho důchodové spoření.
Pokud je dědici 18 a více let a nemá II. pilíř vyplatí mu penzijní společnost 100 % naspořené částky.
b) Úmrtí v době výplaty důchodu (ve výplatní fázi)
Řídí se druhem sjednaného důchodu, který vyplácí klientem zvolená pojišťovna:
Doživotní starobní důchod – bez nároku na dědictví.
Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let – po dobu 3 let vyplácí pojišťovna
oprávněné osobě.
Starobní důchod na dobu 20 let – dobu do 20 let vyplácí pojišťovna dědici (dědicům).
Sirotčí důchod na dobu 5 let – vyplácí pojišťovna nezletilému dědici (dědicům).
Pojišťovnu si klient vybírá až před ukončením spořicí fáze.

III. pilíř – Dobrovolné doplňkové penzijní spoření
Účast ve III. pilíři je dobrovolná.
Účast ve III. pilíři je podpořena státními příspěvky
a daňovými úlevami pro klienty i zaměstnavatele
Možnost získání příspěvku od zaměstnavatele
Klient má možnost vybrat si z nabídky několika programů nebo fondů.
Klient má přehled o tom, kolik má naspořeno.
V případě úmrtí klienta získá naspořené peníze určená osoba nebo se stanou předmětem dědictví.
Výše státní podpory
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Měsíční příspěvek klienta v Kč

Ukončení III. pilíře
Možnosti ukončení smlouvy:
Řádné ukončení = Nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku a 60 řádně zaplacených měsíců trvání smlouvy.
			 (Pro nárok na starobní penzi.)
		
= Dosažení důchodového věku a 60 řádně zaplacených měsíců trvání smlouvy.
			 (Pro nárok na jednorázové vyrovnání.)
Předčasné ukončení
Odbytné
= po 24 řádně zaplacených měsících.
Invalidní penze = přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a 36 řádně zaplacených měsíců trvání smlouvy.

jednorázové vyrovnání,
odbytné,
starobní penze na určenou dobu,
invalidní penze na určenou dobu,
úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

vyplácí
penzijní
společnost
vyplácí
pojišťovna
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Prostředky účastníka se použijí na výplatu těchto dávek:

Dědictví v případě úmrtí klienta
a) Úmrtí před počátkem výplaty důchodu (ve spořící fázi)
Odbytné (kdykoliv od zahájení spoření) – je určeným osobám nebo dědicům vyplaceno bez státních příspěvků.
Jednorázové vyrovnání (od nároku na řádné ukončení smlouvy) – je určeným osobám nebo dědicům vyplaceno včetně státních příspěvků.
b) Úmrtí v době výplaty důchodu (ve výplatní fázi)
Penze s přesně stanovenou dobou výplaty náleží určené osobě nebo dědici. Pozůstalostní penze je jim vyplácena po dobu, kterou
klient v žádosti o výplatu penze předem určil.
Penze na dobu neurčitou náleží jen účastníkovi (bez nároku na dědictví nebo výplatu oprávněným osobám).

Daňové zatížení při spoření
II. pilíř
Zisk z výsledku hospodaření každého z důchodových fondů podléhá dani z příjmu stanovené Zákonem o dani z příjmu. Zisk i daň ze zisku
jsou již zohledněny v kurzu fondu.
Při výplatě úspor klienta jakoukoli dávkou není penzijní společností při výplatě zdaňována naspořená částka ani výnos klientovi ani
oprávněným osobám (dědicové, určená osoba).

III. pilíř
Zisk z výsledku hospodaření každého z účastnických fondů podléhá dani z příjmu stanovené Zákonem o daních z příjmu. Zisk i daň ze zisku
jsou již zohledněny v kurzu fondu.
Při výplatě úspor klienta se pro účely zdanění výnosů rozlišuje, jakým způsobem jsou vypláceny naspořené prostředky. Výnosy klienta se
nezdaňují při výplatě formou doživotní pravidelné penze.
Při výplatě jednorázovým vyrovnáním a odbytným jsou zdaňovány srážkovou daní výnosy klienta a přijaté příspěvky zaměstnavatele.
Zákon o dani z příjmu upravuje dodanění příjmu v případě výplaty odbytného, pokud klient uplatnil daňovou úlevu ze smlouvy o penzijním
připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření.

Informace o Penzijní společnosti České pojišťovny
Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., vznikla transformací Penzijního fondu České pojišťovny, a. s., který:
je na trhu od roku 1994,
využívá zázemí mezinárodního Generali PPF Holdingu (největší finanční skupina v centrální Evropě - celkem v 60 zemích s 65 mil. klientů),
je největší v České republice (s 1,2 milionu klientů).
Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4,
IČ: 61858692, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2738.
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Způsob ochrany majetku účastníka
Finanční prostředky ve fondech jsou odděleny od majetku správce – penzijní společnosti.
Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), které nakládají s úsporami obyvatel,
musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při nakládání s financemi kontroluje státní dozor – Ministerstvo financí ČR
a Česká národní banka.
Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost a profesionální odbornost vedoucích
pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti.
Každá penzijní společnost musí uzavřít smlouvu s depozitářem. Depozitářem je banka, která má veškerý majetek fondů (úspory klientů)
v úschově. Ten tak průběžně zajišťuje kontrolu všech finančních transakcí. Každou transakci s majetkem ve fondech realizuje penzijní
společnost s kontrolou a plnou odpovědností depozitáře.
Penzijní společnost tedy eviduje a zhodnocuje prostředky klientů odděleně od svého majetku. K tomuto účelu jsou zřízeny důchodové
(II. pilíř) a účastnické (III. pilíř) fondy, do kterých jsou příspěvky průběžně vkládány a také průběžně připisovány výnosy z těchto příspěvků.
Majetek těchto fondů je rozdělen na tzv. důchodové jednotky (II. pilíř) a penzijní jednotky (III. pilíř) a každý účastník je vlastníkem určitého
počtu těchto jednotek, které si „nakoupí“ vložením příspěvků do daného pilíře. Cena jednotky se mění podle toho, jak se bude měnit
hodnota majetku fondu a úspory účastníka daného pilíře budou dány jako počet jednotek krát aktuální cena jednotky.
Zhodnocení prostředků ve fondech je připisováno průběžně změnou „ceny“ důchodové a/nebo penzijní jednotky. Informace o ceně zveřejňuje
penzijní společnost na svých internetových stránkách. Každý klient tak může sledovat, jak se průběžně vyvíjí hodnota jeho úspor. Na konci
spoření pak budou důchodové a/nebo penzijní jednotky aktuálně platnou cenou jednoduše převedeny na peníze a vyplaceny podle zvoleného
způsobu ukončení daného pilíře.
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Možná rizika spojená se spořením ve II. nebo III. pilíři
S investicí do fondů je vždy spojeno riziko kolísání jejich hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě
zaručena. Úplné informace o příslušném fondu naleznete ve statutu fondu (popř. v klíčových informacích fondu). Zde najdete kompletní
výčet všech rizik spojených s investicí v daném fondu.

Detailní aktuální informace ke každému důchodovému a účastnickému fondu PSČP naleznete na internetových stránkách www.pfcp.cz.
Statuty a klíčové informace fondů jsou dostupné na internetových stránkách www.pfcp.cz
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