
ZPŮSOB VÝPLATY Z DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ (II. PILÍŘ):
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Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, tel.: 840 111 280, fax: 222 314 191, internet: www.pfcp.cz, e-mail: pfcp@pfcp.cz

ŽáDOST O VÝPLATU  
prostředků z důvodu úmrtí klienta
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ZPrOSTŘEDkOVATEL:

(Je nezbytné, aby byl podpis žadatele nebo 
zákonného zástupce úředně ověřen. U nezletilé 
osoby je třeba doložit rodný list nebo usnesení 
soudu o zastupování nezletilé osoby.)

Titul: Příjmení: 

Nedílnou součástí této Žádosti je Prohlášení určené osoby/dědice nebo zákonného zástupce a jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny na zadní straně formuláře. 

Jméno: Datum  
úmrtí: . . (Úmrtí Klienta je třeba doložit úředně 

ověřenou kopií úmrtního listu, nebyl-li 
dosud penzijní společnosti doručen.)

Rodné  
číslo:

Číslo 
pojištěnce:

Vyplňuje pouze cizinec, 
bylo-li mu číslo přiděleno.

BYDLIšTě:

PSČ: Kód 
země:

(Nevyplněním se automaticky 
použije kód CZE.)Místo:
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BYDLIšTě:

PSČ: Kód 
země:

(Nevyplněním se automaticky 
použije kód CZE.)Místo:

Žádám o výplatu ze smluv vedených u Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 

ze všech smluv pouze ze smlouvy o důchodovém spoření (II. pilíř) pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření  
nebo penzijním připojištění (III. pilíř)

Převodem na smlouvu o důchodovém spoření – dědic je účastníkem důchodového spoření (II. pilíř)
(Přiložte k Žádosti o výplatu úředně ověřenou kopii smlouvy o důchodovém spoření. Výplata proběhne dle této smlouvy.)

Ve všech ostatních případech proběhne výplata na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Požadovaný způsob vyplňte níže.

Poštovní  
poukázkou 
na adresu v ČR:

Variabilní  
symbol: Specifický symbol:

ZPŮSOB VÝPLATY: (Volbu označte křížkem.)

Převodem 
na účet v ČR: Předčíslí: Číslo účtu: Kód banky:

C Z EKód  
země:Místo: PSČ:

Převodem na 
účet v zahraničí:

IBAN:

BIC /
SWIFT:

Žá
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Datum  
narození: . . Státní 

občanství:
(Doporučený údaj nutný 
pro pozdější komunikaci.)

Mobilní 
telefon: + 4 2 0

Název  
banky:

Adresa  
banky:

Příjmení  
a jméno: Ag.: Kat.:Č.:

Datum  
narození: . . Státní 

občanství:
(Doporučený údaj nutný 
pro pozdější komunikaci.)

Mobilní 
telefon: + 4 2 0

V případě nezletilého dědice se naspořené prostředky převedou na smlouvu o pojištění sirotčího důchodu, kterou je zákonný zástupce povinen uzavřít.

Vyhrazeno pouze pro potřeby PSČP

Příjmení,  
jméno a titul: Muž Žena 

Příjmení,  
jméno a titul: Muž Žena 

Číslo  
dokladu:

Platnost 
do:

Vydán 
kým:

Průkaz 
totožnosti: OP CP ŘP

Číslo  
dokladu:

Platnost 
do:

Vydán 
kým:

Průkaz 
totožnosti: OP CP ŘP

Č. p./č. or.:Ulice:

Č. p./č. or.:Ulice:

Datum podpisu:

. . 2 0 1

Vyhrazeno pouze pro  
potřeby České pojišťovny

Razítko a podpis zástupce PSČP nebo ČP 
 na základě plné moci/zaměstnance ČP 

(zprostředkovatele)

Ulice: Č. p./č. or.:

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



Prohlašuji, že Česká republika neuplatňuje vůči mé osobě mezinárodní sankce podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.) a že 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. 
Souhlasím s tím, aby Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. (PSČP) – dále 
jen „správce“ –  shromažďovala a zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby 
obsažené v této Žádosti, jakož i další údaje, které správci sdělím, a to pro účely 
vyřizování nároků s touto Žádostí souvisejících (dále jen „Údaje“). Souhlasím 
s tím, že Údaje budou zpracovány přímo správcem a dále jím pověřenými 
zpracovateli. 
Souhlasím 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 souhlasím s předáváním  Údajů  subjektům mezinárodního koncernu Generali 

a mezinárodního koncernu PPF pro nabízení obchodu a služeb a další marketingové 
účely těchto osob a souhlasím se zasíláním jejich obchodních a marketingových  
sdělení, a to i elektronickými prostředky.
Taktéž udílím souhlas k poskytnutí Údajů a údajů z mého majetkového účtu 
(např. nastavení služeb a poplatků, nastavení produktů, přehled transakcí a vývoj 
zhodnocení investice včetně výše investovaných peněžních prostředků) České 
pojišťovně, a. s., IČ 45272956, a zprostředkovateli této Žádosti, a to za účelem 
vyřizování nároků souvisejících se Žádostí, přičemž všechny tyto údaje mohou být 
předávány i elektronickými prostředky.
Uvedené souhlasy uděluji na dobu platnosti Žádosti 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 prohlašuji, že jsem byl(a) řádně 
informován(a) o zpracování osobních údajů, že poskytování osobních údajů, na něž 
se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že jsem seznámen(a) s ostatními právy, 
která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom(a), že jej můžu kdykoli odvolat 
formou oznámení doručeného správci.

PROHLÁŠENÍ URČENÉ OSOBY/DĚDICE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A JEJICH SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ fORMULÁřE

Jelikož je formulář 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 vyplňování zaškrtávacích polí:

Správně: Špatně:

A á B C č d ď e é ě f g h i j k l m n o ó Öí Q R ŘPÄ Ć Ë Ľ Ň Ń Ô Ŕ

S š t ť u ú ů v w x y Z Ž ’ . , ;Ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / (Ü )Ś Ź

Vzor písma pro vyplňování formuláře:

1) Vyplňte osobní údaje osoby, se kterou byla Smlouva sjednána.

2) Vyberte, ze které Smlouvy žádáte výplatu. Informace o vašem nároku a termínu 
výplaty vám zašleme na uvedenou adresu.

3) Vyplňte osobní údaje včetně adresy žadatele – tj. určené osoby uvedené na 
Smlouvě zesnulého nebo osoby uvedené v usnesení soudu o dědictví po zesnulém 
jako dědice penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) 
nebo důchodového spoření (II. pilíř). U důchodového spoření vyplňte pouze 
v případě zletilého dědice. Pokud je uvedeno více osob, vyplňte pro každou 
samostatný formulář. 

4) Vyplňte osobní údaje včetně adresy o zákonném zástupci, pokud má osoba 
uvedená na Smlouvě Klienta nebo zletilý dědic zákonného zástupce. 

5) Platí pouze pro vypořádání smlouvy o důchodovém spoření (II. pilíř).
- V případě zletilého dědice a zároveň účastníka důchodového spoření budou 

finanční prostředky převedeny na jeho Smlouvu o důchodovém spoření (II. pilíř). 
- V případě nezletilého dědice není třeba samostatně žádat. Ukončení Smlouvy 

a převedení finančních prostředků proběhne automaticky po obdržení informace 
od státního centrálního registru smluv (CRS) o zaregistrování pojistné smlouvy, 
kterou je zákonný zástupce povinen uzavřít. 

6) Vyplňte jeden vámi preferovaný způsob vyplacení prostředků ze Smlouvy Klienta, 
pokud se Smlouva nevyplácí dle bodu 5).

7) Neověří-li totožnost osoby prodejce k tomuto úkonu zmocněný, musí být Žádost 
ověřena úředně. Úřední ověření lze provést na kontaktních místech Czech POINT 
(například na většině přepážek České pošty), u notáře nebo na matrice.

Přehled minimálního počtu zaplacených měsíců do data úmrtí klienta, které jsou 
součástí nároku na výplatu pozůstalostní penze/jednorázového vyrovnání. 
Jedná se o nároky na výplatu včetně státních příspěvků, vznikl-li na ně nárok. 

Pokud nevzniká nárok na výplatu pozůstalostní penze/jednorázového vyrovnání, 
vyplácí se finanční prostředky bez státních příspěvků, a to určené/oprávněné osobě 
nebo dědici.

NÁROK NA VÝPLATU

Penzijní plán/Všeobecné obchodní podmínky Počet uhrazených měsíců

Penzijní připojištění

Koruna 2
Jistota 2, 3
Škoda 3
Stavební 2
PSČP 1, 2

12

CUPF 4
JK 1
Stavební 3
AAPF  1, 2
PSČP 3, 4, 6

36

CUPF 1, 2, 3
Škoda 3, 4

60

Doplňkové penzijní spoření Všeobecné obchodní podmínky 60

Důchodové spoření Všeobecné obchodní podmínky prostředky jsou vždy předmětem dědictví

AAPF – ABN AMRO Penzijní fond, a. s.
CRS – státní centrální registr smluv
CUPF – Commercial Union Penzijní fond, 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.
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