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ZMĚNA SMLOUVY o penzijním
připojištění se státním příspěvkem
uzavřená podle zákona č. 42/1994 Sb., v platném znění mezi Česká spořitelna – penzijní společností, a.s. (dále jen „ČS penzijní společnost“), se sídlem Poláčkova 1976/2,
140 21 Praha 4, IČ: 61672033, obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927 a níže uvedeným účastníkem
Kód prodejce/poradce

Číslo prodejce/poradce

1. list = Stejnopis pro penzijní společnost
2. list = Stejnopis pro účastníka
3. list = Stejnopis pro prodejce/poradce

Číslo smlouvy

I. Základní identifikace účastníka
Příjmení

Rodné číslo/Číslo pojištění

Jméno

Titul před

Titul za

II. Změna sjednaných druhů penzí
STAROBNÍ PENZE

×

Výše příspěvku na výsluhovou
penzi (max. 50 %)

INVALIDNÍ PENZE
%

VÝSLUHOVÁ PENZE

Sjednává-li účastník daný druh penze, zapíše se do okénka ×.

Pokud se sjedná výsluhová penze a neuvede se podíl, ve kterém se rozdělí příspěvek mezi starobní a výsluhovou penzi,
pak je tento podíl stanoven na 50 %.

III. Změna měsíčního příspěvku účastníka na penzijní připojištění placeného
ÚČASTNÍKEM*

ZAMĚSTNAVATELEM**

Kč/měsíc

ANO

Způsob placení příspěvku (pokud se neurčí způsob placení, pak je sjednán „jiný způsob placení“):
poštovní poukázkou

s čtvrtletní frekvencí nebo

jiným způsobem

(např. bankovním převodem, v hotovosti, apod.)

Účastník oznamuje, že mu zaměstnavatel bude poukazovat příspěvek na penzijní připojištění.

Pokud je penzijní připojištění účastníka vedeno dle Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3, sjednává se při zaškrtnutí „ANO“ příspěvek zaměstnavatele, který bude zaevidován ve formě procenta.
*
) Pokud se zapíše do okénka „×“ a neuvede se žádná částka, ruší se sjednání měsíčního příspěvku placeného účastníkem.
**
) Pokud se zapíše do okénka „×“ a nezaškrtne se „ANO“, ruší se sjednání měsíčního příspěvku placeného zaměstnavatelem.

IV. Přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4
Účastník prohlašuje, že se seznámil se Statutem a Penzijním plánem č. 4, a přistupuje na veškeré smluvní podmínky určené tímto penzijním plánem.

ANO

Marketingové akce: Doplňkové životní pojištění vyhlášené ke dni 1. 1. 1996 a Věrnostní program vyhlášený ke dni 1. 1. 2001 se nevztahují na smlouvy o penzijním připojištění
se státním příspěvkem, které se řídí Penzijním plánem č. 4, a to i v případě přestupu z Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3 na tento penzijní plán (tj. Penzijní plán č. 4).

V. Další ustanovení
a) Sjednání změny nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po doručení formuláře do ČS penzijní společnosti; smluvní podmínky se sjednávají na dobu neurčitou.
b) Účastník svým podpisem potvrzuje úplnost a správnost všech údajů uvedených v tomto dokumentu.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte informační linku 800 207 207 nebo se písemně obraťte na Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., P.O. Box 30,
140 21 Praha 4, popř. na e-mail: info@cs-ps.cz
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V (ve)

Jméno a příjmení prodejce/poradce, který ověřil totožnost účastníka
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Podpis účastníka

Podpis prodejce/poradce

