
Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 
186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 25 61 26 03, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn. B 4972, (dále jen „penzijní společnost“) činí tímto  
v souladu s ustanoveními § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, pro celou dobu jeho 
platnosti a zveřejnění na svých internetových stránkách, tento

Veřejný příslib na získání nákupní 
poukázky do internetového  
obchodu Alza.cz
Penzijní společnost se zavazuje zaslat všem novým účastníkům 
doplňkového penzijního spoření podle platně uzavřené 
smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „smlouva  
o DPS“) nákupní poukázku do internetového obchodu Alza.cz. 
v hodnotě 1 000 Kč, ve formě specifikované níže, za předpokladu 
splnění všech podmínek a parametrů níže uvedených.  

Podmínky uzavření smlouvy o DPS

• k uzavření nové smlouvy dojde v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 
včetně, tzn., že smlouva bude mít datum podpisu nejdříve 1. 10. 2022  
a nejpozději 31. 12. 2022 a počátek smlouvy bude nejdříve od 1. 10. 2022 
a nejpozději od 1. 3. 2023.

• smlouvu/smlouvy uzavře zájemce o DPS pro sebe nebo pro své 
nezletilé dítě/děti, přičemž pokud uzavře smlouvu o DPS jak pro sebe, 
tak i pro své nezletilé dítě/děti, získává nákupní poukázku za každou 
platně sjednanou smlouvu o DPS, která bude splňovat tyto podmínky  
a současně parametry uvedené níže,

• nárok na nákupní poukázku se vztahuje i na sjednání smlouvy o DPS  
s převodem prostředků z jiné penzijní společnosti.

Parametry smlouvy o DPS platné společně s výše uvedenými 
podmínkami

• výše sjednaného měsíčního příspěvku účastníka minimálně 500 Kč

  a

• nejpozději do 3 měsíců od počátku smlouvy budou uhrazeny 3 měsíční 
příspěvky účastníka v minimální výši 500 Kč (kumulativně v součtu  
1 500 Kč)

  a

• smlouva o DPS bude ze strany penzijní společnosti akceptována 
– penzijní společnost zašle účastníkovi potvrzení o zaregistrování 
smlouvy o DPS elektronicky nebo na adresu uvedenou ve smlouvě  
o DPS

  a

• účastník v předchozích 12 kalendářních měsících zpětně ke dni 
uzavření smlouvy o DPS neukončil svou smlouvu o DPS u penzijní 
společnosti výplatou odbytného nebo zrušením smlouvy o DPS od 

počátku nebo nevypověděl smlouvu o penzijním připojištění u penzijní 
společnosti s převodem finančních prostředků do účastnických fondů 
penzijní společnosti (interní převod z TF do DPS).

Termín a postup zaslání nákupní poukázky a její platnost

• k zaslání nákupní poukázky (jejího číselného kódu) dojde ve lhůtě  
do 2 měsíců od splnění všech výše uvedených podmínek a parametrů 
smlouvy o DPS pro její získání. Účastník DPS obdrží od penzijní 
společnosti elektronickou zprávu na e-mailovou adresu uvedenou ve 
smlouvě o DPS s informací, že mu bude číselný kód poukázky zaslán 
formou SMS zprávy na mobilní telefonní číslo uvedené ve smlouvě  
o DPS. V případě sjednané smlouvy o DPS pro nezletilé dítě, budou 
výše uvedené zprávy zaslány na e-mailovou adresu a mobilní telefonní 
číslo zákonného zástupce dítěte, který je na smlouvě o DPS uvedený  
a za nezletilého účastníka smlouvu o DPS podepsal.

• Platnost nákupní poukázky bude uvedena v SMS zaslané účastníkovi 
DPS / zákonnému zástupci nezletilého účastníka DPS.

Účastník DPS splňující výše uvedené podmínky a parametry smlouvy 
bere na vědomí, že ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 
2016/679 (dále „GDPR“) pro účely vyhodnocení splnění výše uvedených 
podmínek a parametrů smlouvy a informování účastníka DPS o získání 
a předání nákupní poukázky, bude penzijní společnost zpracovávat 
osobní údaje účastníka DPS, resp. jeho nezletilých dětí, a to jméno, 
příjmení, rodné číslo, číslo smlouvy o DPS, výši sjednaného měsíčního 
příspěvku, e-mail, telefon. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely 
zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání nákupní poukázky, 
tedy nejpozději do konce srpna 2023. Bližší informace o zpracování 
osobních údajů penzijní společností jsou dostupné na www.allianz.cz/
ochrana-udaju.

V případě, že v době platnosti Veřejného příslibu bude zjištěno jednání 
účastníka / zájemce o DPS, které bude v rozporu s tímto Veřejným 
příslibem nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem 
Veřejného příslibu nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo 
jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno penzijní 
společnosti, vyhrazuje si penzijní společnost právo jednotlivé případy 
posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta 
takto získaného nároku na nákupní poukázku.  

Penzijní společnost si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto 
Veřejného příslibu. Nároky plynoucí ze smluv o DPS, které by splňovaly
v den předcházející případné změně či odvolání tohoto Veřejného 
příslibu jeho podmínky, by nebyly takovou změnou či odvoláním 
dotčeny. Jakákoliv případná změna podmínek Veřejného příslibu bude 
zveřejněna na internetových stránkách společnosti, přičemž platí, že 
změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.
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Veřejný příslib
Získání nákupní poukázky Alza.cz za sjednání smlouvy  
o doplňkovém penzijním spoření


