ŽÁDOST O VÝPLATU

Vyhrazeno pouze pro potřeby PSČP

penze z transformovaného fondu

Příjmení:
Číslo
smlouvy:

Titul:

Jméno:
Rodné
číslo:

Číslo
pojištěnce:

Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum
narození ve formátu DD.MM.RRRR.

Klient

Místo
narození:
Průkaz
totožnosti:

Vyplňuje pouze cizinec,
bylo-li mu číslo přiděleno.

Státní
občanství:
OP

CP

ŘP

Číslo
dokladu:

Muž

Žena

Vydán
kým:

Platnost
do:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ulice:

Č. p./č. or.:
Kód
země:

Místo:

PSČ:
Mobilní
telefon:

+ 4 2 0

(Nevyplněním se automaticky
použije kód CZE.)

E-mail:

Uveďte aktuální mobilní telefon. V případě, že mobilní telefon nebude uveden, může dojít k prodlevám ve zpracování Žádosti.
PRAVIDELNÁ VÝPLATA STAROBNÍ PENZE
(Součástí je i výplata prostředků evidovaných na výsluhové penzi.)

Výběr typu penze:

(Označte křížkem pouze jeden typ. V pokynech pro vyplnění naleznete k jednotlivým typům nápovědu.)

Doživotní penze

Doživotní penze s prodlouženou
dobou výplaty

let

Doživotní penze s výroční penzí

Doživotní penze s prodlouženou
dobou výplaty a s výroční penzí

let

Penze na dobu určitou
se zaručenou dobou výplaty

let

Druh penze

Doživotní penze se zaručenou
výplatou po stanovenou dobu

let

Penze na dobu určitou
let

10 let

15 let

PRAVIDELNÁ VÝPLATA VÝSLUHOVÉ PENZE

PRAVIDELNÁ VÝPLATA INVALIDNÍ PENZE
(K Žádosti je třeba doložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o přiznání
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, které není starší 1 roku.)

Výběr typu penze:

(Označte křížkem pouze jeden typ. V pokynech pro vyplnění naleznete k jednotlivým typům nápovědu.)

Doživotní penze
Doživotní penze s prodlouženou
dobou výplaty

let

Doživotní penze se zaručenou
výplatou po stanovenou dobu

let

Penze na dobu určitou
se zaručenou dobou výplaty

let

Měsíčně

FREKVENCE VYPLÁCENÍ PENZE:

Čtvrtletně

ŽÁDÁM O MIMOŘÁDNOU PRVNÍ SPLÁTKU VE VÝŠI:

Kč

Pololetně

Penze na dobu určitou / dočasná
let

10 let

15 let

Ročně

(Umožňují pouze vybrané typy penzijních plánů – viz pokyny pro vyplnění.)

Výplata

ZPŮSOB VÝPLATY:
Převodem na účet v ČR:

Číslo účtu:

Předčíslí:
Variabilní
symbol:

Kód banky:
Specifický symbol:
099/122013

ZPROSTŘEDKOVATEL:
Příjmení:
Jméno:

S K U P .

Kód:

/ Č Í S L O

Telefon:

*099*

Klient svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s podmínkami a uděluje souhlasy
uvedené na další straně tohoto formuláře a stvrzuje pravost prohlášení
ve formuláři uvedených.

Datum podpisu:

.

.

2 0 1

Podpis klienta

Místo pro úřední ověření podpisu notářem, matrikou obecního úřadu
nebo pracovištěm Czech POINT České pošty

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 61858692, tel.: 840 111 280, internet: www.pfcp.cz, e-mail: pfcp@pfcp.cz

PROHLÁŠENÍ KLIENTA
Prohlašuji, že Česká republika neuplatňuje vůči mé osobě mezinárodní sankce
podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákona č. 69/2006 Sb.) a že
prostředky, ze kterých byly hrazeny příspěvky či jiné vklady na mé penzijní
připojištění nepocházely z trestné činnosti. Naspořené prostředky nepoužiji
na financování terorismu ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.).
Prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4, odst. 5 zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu.
Beru na vědomí, že pokud žádám o dávku a dosud nesplňuji zákonné podmínky pro
její vznik, nemůže být Smlouva požadovaným způsobem ukončena a naspořené
prostředky vyplaceny. Dále beru na vědomí, že pokud žádám o výplatu jiným

způsobem než převodem na účet v ČR, bude výplata zpoplatněna dle aktuálního
Sazebníku, který je k dispozici na www.pfcp.cz.
Jsem si vědom(a), že součástí pravidelné výplaty starobní penze jsou také prostředky
evidované na výsluhové penzi. Výplatou dojde k vypořádání obou penzí a Smlouva
bude ukončena. Dále jsem si vědom(a), že pravidelná výplata výsluhové penze
znamená pouze výplatu prostředků z výsluhové penze. Pokud není starobní penze
vypořádána, Smlouva dále pokračuje ve spoření jen na starobní penzi.
Beru na vědomí, že minimální doba výplaty penze na dobu určitou je stanovena na 2 roky.
Maximální zaručená a prodloužená doba je stanovena na 20 let.
Jsem si dále vědom(a), že nedílnou součástí žádosti jsou Pokyny pro vyplnění,
ve kterých jsou uvedené příslušné definice poskytovaných penzí. Mohu zvolit jen
ten typ penze, který je definován v mém penzijním plánu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Klient podpisem této Žádosti vyjadřuje souhlas s tím, aby Penzijní společnost České
pojišťovny, a. s. (PSČP), – dále jen „správce“ – shromažďoval a zpracovával osobní
údaje týkající se jeho osoby obsažené v této Žádosti, jakož i další údaje, které Klient
správci sdělí, a to pro účely vedení jeho Smlouvy a vyřizování nároků s touto Smlouvou
souvisejících (dále jen „Údaje“). Souhlasí s tím, že Údaje budou zpracovány přímo
správcem a dále jím pověřenými zpracovateli. Souhlasí se zpracováním Údajů správcem
za účelem nabízení obchodu a služeb a pro další marketingové účely a rovněž se
zasíláním obchodních a marketingových sdělení elektronickými prostředky (telefon,
SMS, e-mail aj.).
Dále souhlasí s předáváním Údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali
pro nabízení obchodu a služeb a další marketingové účely těchto osob a souhlasí
se zasíláním jejich obchodních a marketingových sdělení, a to i elektronickými
prostředky. Taktéž udílí souhlas k poskytnutí Údajů a údajů ze svého majetkového
účtu (např. nastavení služeb a poplatků, výše sjednaného příspěvku, nastavení
produktů, přehled transakcí a vývoj zhodnocení investice včetně výše investovaných
peněžních prostředků) České pojišťovně a. s., IČ 45272956, a zprostředkovateli této

Smlouvy, a to za účelem vyřizování nároků souvisejících se Smlouvou, přičemž
všechny tyto údaje mohou být předávány i elektronickými prostředky.
Pro účely jednoznačné identifikace Klient vyjadřuje souhlas s tím, aby správce
pořídil kopii jeho občanského průkazu (příp. jiného přípustného dokladu) a kopii
archivoval po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se správcem. Klient
souhlasí, aby správce shromažďoval a zpracovával tyto údaje: fotografie, jméno,
příjmení, datum narození/rodné číslo, číslo občanského průkazu, bydliště.
Uvedené souhlasy uděluje Klient na dobu platnosti Smlouvy a dále na dobu nutnou
k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a na dobu
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Dále tímto prohlašuje, že byl řádně informován o zpracování osobních údajů, že
poskytování osobních údajů, na něž se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že
je seznámen s ostatními právy, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Souhlas uděluje dobrovolně a je si vědom, že jej může kdykoli odvolat formou
oznámení doručeného správci.

INFORMACE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
Jelikož je formulář smlouvy zpracováván elektronicky, je nutné jej vyplňovat pečlivě a dodržovat následující pokyny:
pro vyplňování používejte kuličkové pero píšící nejlépe černě, výjimečně modře (jiné barvy nejsou povoleny);
údaje vyplňujte jen do naznačených políček, každý znak (včetně mezer, čárek a teček) do samostatného políčka;
údaje vyplňujte pečlivě a nepřetahujte okraje políček;
kódy zemí uvádějte dle následujícího vzoru: Slovenská republika SVK, Spolková republika Německo DEU, Polská republika POL, Rakouská republika AUT atd.;
pro vyplňování používejte velká tiskací písmena a číslice dle vzoru;
zaškrtávací pole vyplňujte čitelným křížkem a nepřetahujte do jiných polí.
Vzor písma pro vyplňování formuláře:

A Á Ä B C Č Ć D Ď E É Ě Ë F G H I Í J K L Ľ M N Ň Ń O Ó Ö Ô P Q R Ř Ŕ
S Š Ś T Ť U Ú Ů Ü V W X Y Ý Z Ž Ź ’ . , ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / ( )
Vzor vyplňování zaškrtávacích polí:
Správně:

Špatně:

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

099/122013

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., Na Pankráci 1720 / 123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738,
IČ 61858692, DIČ CZ699001273, telefon: +420 840 111 280, e-mail: pfcp@pfcp.cz, internet: www.pfcp.cz

Pokyny k vyplnění Žádosti o výplatu penze z Transformovaného fondu
ŽÁDOST O VÝPLATU

Vyhrazeno pouze pro potřeby PSČP

penze z transformovaného fondu

Klient

1

Příjmení:

2

Jméno:

4

Rodné
číslo:

Š TE FKOV Á
S YLV A
6 3530301 78
KRNOV
X OP CP Číslo
dokladu: 106631016

I NG .

5

Místo
narození:
Průkaz
totožnosti:

7

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

3

01 97435 826

Číslo
pojištěnce:

Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum
narození ve formátu DD.MM.RRRR.

6

Vyplňuje pouze cizinec,
bylo-li mu číslo přiděleno.

ČR
MĚÚ KRNOV

Státní
občanství:
Platnost
do:

14. 7. 2015

Vydán
kým:

Muž

X

Mobilní
telefon:

X

3

Číslo smlouvy: Vyplňuje se číslo smlouvy o penzijním připojištění, ze které chce klient vyplatit finanční
prostředky. Vyplní se vždy!

4

Rodné číslo: Klienti, kteří mají přiděleno rodné číslo, uvádí rodné číslo. Má-li rodné číslo jen 9 číslic,
poslední pole se nechá prázdné. Klienti bez přiděleného rodného čísla uvedou datum narození ve
formátu DD.MM.RRRR. Číslo pojištěnce pak nevyplňovat!
Číslo pojištěnce: Vyplňuje se pouze v případě, že klient (cizinec) nemá přiděleno rodné číslo.
Rodné číslo pak nevyplňovat!

5

Místo narození: Vyplní se místo narození dle průkazu totožnosti.
Státní občanství: Vyplní se dle průkazu totožnosti.
Pohlaví: Vyplní se dle průkazu totožnosti.

6

Průkaz totožnosti: Vyplní se dle průkazu totožnosti při identifikaci klienta.
(OP = občanský průkaz; CP = cestovní pas).
Číslo dokladu: Uvede se číslo dokladu:
Platnost do: Uvede se, dokdy má příslušný doklad platnost.
Vydán kým: Uvede se instituce, která daný doklad vystavila.

7

Kontaktní údaje:
Ulice: Vyplní se jméno ulice. Má-li ulice víceslovný název, ponechají se mezi jednotlivými slovy mezery.
Č.p./č.or.: Vyplní se číslo domu.
PSČ: Vyplní se poštovní směrovací číslo bez mezery.
Místo: Vyplní se název místa.
Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se automaticky použije kód CZE.

(Součástí je i výplata prostředků evidovaných na výsluhové penzi.)

X

(Označte křížkem pouze jeden typ. V pokynech pro vyplnění naleznete k jednotlivým typům nápovědu.)

Doživotní penze

Doživotní penze s prodlouženou
dobou výplaty

let

Doživotní penze s výroční penzí

Doživotní penze s prodlouženou
dobou výplaty a s výroční penzí

let

Doživotní penze se zaručenou
výplatou po stanovenou dobu

Penze na dobu určitou
se zaručenou dobou výplaty

let

let

PRAVIDELNÁ VÝPLATA INVALIDNÍ PENZE

Penze na dobu určitou
let

10 let

15 let

PRAVIDELNÁ VÝPLATA VÝSLUHOVÉ PENZE

(K Žádosti je třeba doložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o přiznání
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, které není starší 1 roku.)

Výběr typu penze:

(Označte křížkem pouze jeden typ. V pokynech pro vyplnění naleznete k jednotlivým typům nápovědu.)

Doživotní penze
Doživotní penze s prodlouženou
dobou výplaty

let

X

12

ŽÁDÁM O MIMOŘÁDNOU PRVNÍ SPLÁTKU VE VÝŠI:

13

ZPŮSOB VÝPLATY:

Výplata

FREKVENCE VYPLÁCENÍ PENZE:

Předčíslí:

let

Penze na dobu určitou
se zaručenou dobou výplaty

let

Měsíčně

11

Převodem na účet v ČR:

Doživotní penze se zaručenou
výplatou po stanovenou dobu

Čtvrtletně

43

Číslo účtu:

14

let

Pololetně

Kč

Variabilní
symbol:

Penze na dobu určitou / dočasná
10 let

15 let

(Umožňují pouze vybrané typy penzijních plánů – viz pokyny pro vyplnění.)

12345 678

Kód banky:

0 1 00

Specifický symbol:

ZPROSTŘEDKOVATEL:
Příjmení:
Jméno:
Kód:
Telefon:

DUBOV S K Á
MAR I E
S1 K
2 U3 P4 5. 6 / Č1 2Í S3 L4 O5 6
60345 678 9

*099*

Klient svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s podmínkami a uděluje souhlasy
uvedené na další straně tohoto formuláře a stvrzuje pravost prohlášení
ve formuláři uvedených.

16

Datum podpisu:
15

1 6 .01 .

2 0 1

4

Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr

Ročně

099/022014

Druh penze

Jméno, titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna jména, přesně podle průkazu totožnosti.
Uvádí-li se dva tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi jedno pole.

PRAVIDELNÁ VÝPLATA STAROBNÍ PENZE
Výběr typu penze:

10

2

(Nevyplněním se automaticky
použije kód CZE.)

Uveďte aktuální mobilní telefon. V případě, že mobilní telefon nebude uveden, může dojít k prodlevám ve zpracování Žádosti.
9

Příjmení, titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna příjmení přesně podle průkazu totožnosti.

Žena

Č. p./č. or.: 4 3
LHOTK A
Kód
7 3 9 4 7 Místo: K O Z L O V I C E
země: C Z E
+ 4 2 0 7 2 5 2 6 9 5 9 8 E-mail: S T E F K O V A @ S E Z N A M . C Z

Ulice:
PSČ:
8

Titul:

Číslo
smlouvy:

1

Podpis klienta

Místo pro úřední ověření podpisu notářem, matrikou obecního úřadu
nebo pracovištěm Czech POINT České pošty

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 61858692, tel.: 840 111 280, internet: www.pfcp.cz, e-mail: pfcp@pfcp.cz

10

Pravidelná výplata invalidní nebo výsluhové penze: Zakřížkuje se v případě, že klient žádá o výplatu
penze z invalidní nebo výsluhové penze. Poté se zakřížkuje typ penze, který požaduje. Pokud je
u vybraného typu penze pole s lety, vyplňuje se počet let, po které chce danou penzi pobírat.
Upozornění: Klient si může zvolit pouze jeden druh a jeden typ penze. Všechny typy
poskytovaných penzí pro jednotlivé penzijní plány jsou uvedeny v tabulce.

11

Frekvence vyplácení penze: Zakřížkuje se jedna možnost výplaty pravidelné penze.

12

Mimořádná splátka: Vyplní se výše mimořádné splátky.
Zvýšenou první splátku mohou využít pouze klienti, jejichž Smlouva se řídí podmínkami
penzijního plánu PSČP 3, 4, 6.
Maximálně do výše 1/3 prostředků určených na výplatu požadované penze pro Smlouvy
dle penzijního plánu PSČP 3, 4, 6.
Maximálně do výše 1/2 prostředků určených na výplatu požadované penze pro Smlouvy
dle penzijního plánu VVPF 3, CUPF 3.
Výše pravidelné vyplácené penze se vypočítá z částky snížené o první splátku. Pokud celková výše
prostředků snížená o první splátku nezabezpečí vyplácení alespoň 500 Kč ročně, bude Klientovi
vypočtena tato výše penze a zbytek prostředků bude určen na první splátku.

13

Způsob výplaty, převodem na účet v ČR: Klient vyplní předčíslí, číslo účtu a kód banky. Uvedení
variabilního a specifického symbolu (maximálně desetimístné číselné údaje) není povinné.

14

Příjmení a jméno zprostředkovatele, kód, telefon: Vyplní se údaje o zprostředkovateli,
který žádost sepsal.

15

Datum podpisu: Vyplní se den, měsíc a rok, kdy klient žádost podepsal.

16

Podpis klienta: Žádost musí být podepsána klientem, vždy s úředně ověřeným podpisem.

Přehled typů pravidelných penzí
Upozornění: Minimální doba výplaty penze na dobu určitou je stanovena na 2 roky. Maximální zaručená
a prodloužená doba je stanovena na 20 let.
Pro výplatu pozůstalostní penze je nezbytné ve Smlouvě uvést určené osoby. Při chybném nebo neúplném
uvedení určené osoby hrozí zkomplikování následného vypořádání. Případně je možné osobu pro nárok
v úmrtí dodatečně sjednat na kterémkoliv místě ČP.“

Typ penze

Starobní penze

Výsluhová penze

Invalidní penze

Doživotní penze – Dávka vyplácená doživotně;
po smrti Klienta nevzniká nárok na žádné další
dávky.

PSČP 1, 2, 3, 4, 6
CUPF 4
KORUNA 2
ŠKODA 3, 4
JISTOTA 2, 3
STAVEBNÍ 2, 3
JK 1
AAPF 1, 2
GP 1, 2, 3

PSČP 3, 4, 6
CUPF 4
KORUNA 2
ŠKODA 3, 4
JISTOTA 2, 3
STAVEBNÍ 3
JK 1
AAPF 1, 2
GP 2, 3

PSČP 3, 4, 6
CUPF 4
KORUNA 2
ŠKODA 4
JISTOTA 2, 3
STAVEBNÍ 2, 3
JK 1
AAPF 1
GP 1, 2, 3

Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty
– Dávka vyplácená doživotně. Pozůstalým osobám
určeným ve Smlouvě je vyplácena pozůstalostní
penze po dobu, kterou Klient v Žádosti o výplatu
penze předem určil. U tohoto typu penze je
pozůstalostní penze vyplácena vždy bez ohledu
na to, jak dlouho Klient pobíral penzi.

PSČP 2, 3, 4, 6
CUPF 4
KORUNA 2
ŠKODA 3, 4
STAVEBNÍ 2

PSČP 3, 4, 6
CUPF 4
KORUNA 2
ŠKODA 3, 4

PSČP 3, 4, 6
CUPF 4
KORUNA 2
ŠKODA 4
STAVEBNÍ 2

Doživotní penze s výroční penzí – Dávka
vyplácená doživotně. Výroční penzí se rozumí
mimořádná výplata 1/12 roční penze Klienta
každých 5 let od data počátku výplaty penze.

CUPF 1, 2, 3

–

–

BEL
BGR
DNK
EST
FIN
FRA
HRV
IRL
ISL
ITA
CYP

Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko

LTU
LVA
LUX
HUN
MLT
DEU
NLD
NOR
POL
PRT
AUT

Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
V. Británie

ROU
RUS
GRC
SVK
SVN
ESP
SWE
CHE
UKR
GBR
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Mobilní telefon, e-mail: Vyplnění mobilního telefonu klienta je potřebné pro případnou nutnost
kontaktování při zpracovávání jeho žádosti o výplatu (například při nedoložení některých potřebných
listin, jako je přiznání starobního důchodu, odsouhlasení údajů výplatního kontaktu), čímž dochází
k rychlejšímu zpracování žádosti oproti písemnému kontaktu.
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Pravidelná výplata starobní penze (součástí je i výplata prostředků evidovaných na výsluhové
penzi): Zakřížkuje se v případě, že klient žádá o výplatu penze ze starobní i výsluhové penze. Poté se
zakřížkuje typ penze, který požaduje. Pokud je u vybraného typu penze pole s lety, vyplňuje se počet let,
po které chce danou penzi pobírat.
Upozornění: Klient si může zvolit pouze jeden druh a jeden typ penze. Všechny typy
poskytovaných penzí pro jednotlivé penzijní plány jsou uvedeny v tabulce.

Doživotní penze s prodlouženou dobou
výplaty a s výroční penzí – Dávka vyplácená
doživotně. Výroční penzí se rozumí mimořádná
výplata 1/12 roční penze Klienta každých 5 let
od data počátku výplaty penze. Pozůstalostní
penze je vyplácena osobám předem určeným
ve Smlouvě po dobu, kterou stanovil Klient
předem v Žádosti o výplatu penze. U tohoto typu
penze je pozůstalostní penze vyplácena vždy bez
ohledu na to, jak dlouho Klient pobíral penzi.

CUPF 1, 2, 3

–

–

Doživotní penze se zaručenou výplatou
po stanovenou dobu – Dávka vyplácená
doživotně.
Pozůstalým osobám určeným ve Smlouvě je
vyplácena pozůstalostní penze v případě, že
Klient zemře dříve, než uplyne doba stanovená
předem v Žádosti o výplatu penze. Pozůstalostní
penze je pak vyplácena po dobu, která zbývá
do konce určeného období.

PSČP 2, 3, 4, 6
STAVEBNÍ 3
JK 1
AAPF 1, 2
GP 1, 2, 3

PSČP 3, 4, 6
STAVEBNÍ 3
JK 1
AAPF 1, 2

PSČP 3, 4, 6
STAVEBNÍ 3
JK 1
AAPF 1, 2
GP 1, 2, 3

Penze na dobu určitou – Dávka vyplácená jako
dočasná penze po dobu stanovenou Klientem
předem v Žádosti o výplatu penze. Po smrti
Klienta nevzniká nárok na žádné další dávky.

CUPF 2, 3

CUPF 2, 3

PSČP 1, 2
VVPF 3 max.
ve výši 50 %
z prostředků
na starobní penzi

Penze na dobu určitou po dobu 10 nebo 15
let – Dávka vyplácená dočasně; po smrti Klienta
nevzniká nárok na žádné další dávky. V případě
úmrtí Klienta před uplynutím stanovené doby
je výplata penze ukončena.

CUPF 1
GP 1

–

GP 1

Penze na dobu určitou se zaručenou dobou
výplaty – Dávka vyplácená jako dočasná
penze po dobu stanovenou Klientem předem
v Žádosti o výplatu penze. Pozůstalostní penze
je vyplácena osobám určeným ve Smlouvě, a to
po zbytek sjednané doby výplaty starobní penze.

CUPF 2, 3
KORUNA 2
STAVEBNÍ 2
JISTOTA 2, 3

CUPF 2, 3
KORUNA 2
STAVEBNÍ 2
JISTOTA 2, 3
ŠKODA 3

JISTOTA 2, 3
KORUNA 2
STAVEBNÍ 2

Dočasná penze – Dávka vyplácená jako dočasná
penze po dobu stanovenou Klientem předem
v Žádosti o výplatu penze. Po smrti Klienta
nevzniká nárok na žádné další dávky.
Pro GP se dávka vyplácí do smrti Klienta, nejdéle
však po sjednanou dobu. Tato doba musí být
sjednána tak, aby výplata končila nejdéle k datu
vzniku nároku na starobní penzi.

–

PSČP 1, 2
GP 1

–

AAPF – ABN AMRO Penzijní fond, a. s.
CUPF – Commercial Union Penzijní fond, a. s.
GP – Generali penzijní společnost, a. s.
Jistota – Penzijní fond Jistota, a. s.
JK – Penzijní fond Jistota a Koruna, a. s.
Koruna – Penzijní fond Koruna, a. s.
PSČP – Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.
Stavební – Stavební penzijní fond, a. s.
Škoda – Penzijní fond Škoda, a. s.
VVPF – Všeobecný vzájemný penzijní fond, a. s.

