Pơevod k jiné penzijní spoleťnosti je zpoplatnűn ťástkou 800 Kť. Poplatek za tento pơevod se nehradí:

ú pokud ke dni doruťení výpovűdi a !ádosti o pơevod prostơedkƳ k jiné penzijní spoleťnosti bylo trvání spoơicí doby
u Allianz penzijní spoleťnosti, a. s., del"í ne! 60 műsícƳ,
ú v pơípadű zműn dƳchodového fondu uvedených ve statutu, pokud mezi nabytím právní moci rozhodnutí o takové
zműnű a doruťením !ádosti o zműnu strategie spoơení uplynulo ménű ne! 6 műsícƳ.
Poplatky spojené s investováním a se !ádostmi o informace jsou hrazeny z prostơedkƳ úťastníka evidovaných na osobním dƳchodovém úťtu. Poplatek za výplatu dƳchodu po"tovní poukázkou se strhává z vyplácené ťástky. Poplatek za
pơevod prostơedkƳ úťastníka k jiné penzijní spoleťnosti uhradí úťastník pơi podání !ádosti o pơevod samostatnou platbou
na poplatkový bankovní úťet; zapoťtení tohoto poplatku proti pơevádűným prostơedkƳm úťastníka není pơípustné.

Zdanűní dƳchodového fondu a dávek
Zdanűní v dƳchodovém fondu podléhá daƔovým pơedpisƳm Ťeské republiky, zejména zákonu ť. 586/1992 Sb., o daních
z pơíjmƳ, ve znűní pozdűj"ích pơedpisƳ. Sazba danű platná v dobű vyhotovení této Pơedsmluvní informace ťiní pro dƳchodový fond penzijní spoleťnosti 5 % ze základu danű. Základ danű se stanoví oddűlenű za ka!dý jednotlivý dƳchodový
fond.
Výplata dávek z dƳchodového spoơení je osvobozena od danű z pơíjmƳ, pokud nepơesáhne hodnotu stanovenou zákonem o daních z pơíjmƳ (stanoví se násobkem minimální mzdy k urťenému datu).

Pobídky
AZPS nepơijímá, nenabízí ani neposkytuje poplatek, odműnu nebo nepenű!itou výhodu, tzv. pobídku, která mƳ!e vést
k poru"ení povinností vyplývajících z právních pơedpisƳ.

Ochrana majetku úťastníka
Majetek úťastníkƳ je úťetnű i fakticky oddűlen od majetku penzijní spoleťnosti a jakákoli kreditní událost, platební
neschopnost nebo jiné Þnanťní problémy penzijní spoleťnosti nemají pơímý vliv na majetek dƳchodových fondƳ. Prostơedky úťastníkƳ jsou evidovány na oddűlených úťtech vedených depozitáơem a ve"kerá ťinnost penzijní spoleťnosti
podléhá kontrole nezávislého depozitáơe. Dohled nad dodr!ováním povinností stanovených ZDS, statuty dƳchodových
fondƳ, depozitáơskou smlouvou a rozhodnutím vydaným podle zákona o dƳchodovém spoơení vykonává Ťeská národní
banka. Dohled je vykonáván v zájmu ochrany úťastníkƳ.

Ơe!ení sporƳ a stí"ností
K rozhodování pơípadných sporƳ vzniklých mezi penzijní spoleťnosti a úťastníkem v souvislosti s dƳchodovým spoơením
jsou pơíslu"né obecné soudy Ťeské republiky.
Pơípadné stí!nosti je mo!no podávat písemnű na adresu Allianz penzijní spoleťnosti, a.s., Ke #tvanici 656/3, 186 00 Praha 8.
Stí!nosti se vyơizují písemnű a bez zbyteťného odkladu, není-li stranami dohodnuto jinak. Úťastníci se mohou se svými
stí!nostmi obracet také na Ťeskou národní banku, Na Pơíkopű 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu.

Dal!í informace
Rozhodným jazykem pro uzavơení smlouvy, komunikaci mezi smluvními stranami a poskytování dokumentƳ je ťeský
jazyk. Uzavơená smlouva o dƳchodovém spoơení je penzijní spoleťností archivována; v pơípadű zájmu o nahlédnutí je
mo!no se obrátit na klientský servis na tel. ťísle '41 170 000, kde budou úťastníkƳm v pơípadű zájmu poskytnuty také
dal"í informace týkající se dƳchodového spoơení.

PƟEDSMLUVNÍ INFORMACE ke smlouvŰ
o dƲchodovém spoƠení (2. pilíƠ)
V tomto dokumentu naleznete dƳle!ité informace ke smlouvű o dƳchodovém spoơení (dle ust. § 82 odst. 1 zákona
ť. 426/2011 Sb., o dƳchodovém spoơení, ve znűní pozdűj"ích pơedpisƳ, dále jen $ZDS& a dle ust. § 1811 a násl. zákona
ť. 89/2012 Sb., obťanský zákoník, v platném znűní). Není-li penzijní spoleťností urťeno jinak, platí údaje uvedené v této
Pơedsmluvní informaci po dobu úťinnosti návrhu na uzavơení smlouvy o dƳchodovém spoơení.

Základní údaje o penzijní spoleťnosti
Penzijní spoleŤnost

Allianz penzijní spoleťnost, a. s. (dále jen AZPS)
IŤD: 25612603, se sídlem Ke #tvanici 656/3, Praha 8, 186 00

Obchodní rejstƠík

vedený Műstským soudem v Praze, oddíl B, vlo!ka 4972

Web, email, telefon

www.allianz.cz, ^c[d@allianz.cz, '41 170 000

Základní kapitál

300 000 000 Kť

AkcionáƠ

jediným akcionáơem je Allianz poji"Ʃovna, a. s.
IŤD: 47115971, se sídlem Ke #tvanici 656/3, Praha 8, 186 00

KonsolidaŤní celek

Allianz SE se sídlem Königinstraße 28, D-80802 München, Spolková republika Nűmecko

Rozhodnutí o povolení
k Ťinnosti

vydáno Ťeskou národní bankou dne 24. 10. 2012 pod ť. j. 2012/10254/570 nabylo právní
moci dne 26. 10. 2012 a úťinnosti dne 1. 1. 2013

Vedoucí osoby AZPS

jsou uvedené v pơíloze ť. 1 statutƳ dƳchodových a úťastnických fondƳ

DepozitáƠ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IŤD: 64 94 82 42, se sídlem
'eletavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

Penzijní spoleťnost dobrovolnű dodr!uje Kodex etiky Asociace penzijních spoleťností Ťeské republiky, který je dostupný
na adrese www.apfcr.cz.

Pơedműtem ťinnosti Allianz penzijní spoleťnosti je:

ú provozování penzijního pơipoji"tűní prostơednictvím transformovaného fondu, Allianz transformovaný fond, Allianz
penzijní spoleťnost, a. s.,
ú shroma!ŧování pơíspűvkƳ úťastníka, pơíspűvkƳ zaműstnavatele a státních pơíspűvkƳ za úťelem jejich umísƩování do jí
obhospodaơovaných úťastnických fondƳ, obhospodaơování majetku v úťastnických fondech a vyplácení dávek doplƔkového penzijního spoơení,
ú shroma!ŧování a obhospodaơování prostơedkƳ úťastníkƳ spoơení v dƳchodových fondech a vyplácení dávek podle
zákona ť. 426/2011 Sb., o dƳchodovém spoơení, ve znűní pozdűj"ích pơedpisƳ.

S vámi od A do Z

Platnost k 1. 1. 2014

Základní popis dƳchodového spoơení (2. pilíơ)
Stát se úťastníkem (tj. zaťít spoơit v tomto produktu) mƳ!e fyzická osoba, která dosáhla vűku 18 let. Vstoupit mƳ!e
kdykoliv do konce kalendáơního roku, ve kterém dosáhne vűku 35 let. Lidé star"í 35 let mohou vstoupit do 2. pilíơe pouze
v pơípadű, !e se stali poprvé po 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na dƳchodové poji"tűní, a to do 6 műsícƳ od této doby.
Vý"e műsíťního pơíspűvku úťastníka je tvoơena ze dvou pevnű nastavených vý"í pơíspűvkƳ: 3 % z hrubé mzdy (u OSVŤ
z vyműơovacího základu), o tyto 3 % jsou sní!eny povinné odvody na sociální poji"tűní, a 2 % navíc z hrubé mzdy úťastníka. Celkovű si úťastník spoơí (3 + 2) % z hrubé mzdy.
Vstupem do 2. pilíơe dojde ke sní!ení budoucího státního dƳchodu (1. pilíơ). Zaregistrovanou smlouvu o dƳchodovém
spoơení nelze vypovűdűt nebo od ní odstoupit. V pơípadű nemoci ťi nezaműstnanosti se műsíťní pơíspűvky neodvádí.
Úťastník (zaműstnanec) má povinnost oznámit svému zaműstnavateli (plátci pojistného) vstup do 2. pilíơe. Oznámí-li
zaműstnanec ơádnű svému zaműstnavateli, !e se stal úťastníkem, je povinností zaműstnavatele odvádűt pojistné na
dƳchodové spoơení.
Úťastník (OSVŤ) má povinnost informovat okresní správu sociálního zabezpeťení, !e se stal úťastníkem, a to nejpozdűji
v pơehledu za kalendáơní rok. Platby do 2. pilíơe odvádí OSVŤ sám a to svému místnű pơíslu"nému Þnanťnímu úơadu.

Nároky z dƳchodového spoơení
Prostơedky úťastníka lze pou!ít na:
ú úhradu jednorázového pojistného na poji"tűní dƳchodu, nebo
ú úhradu 60 % prostơedkƳ úťastníka do státního rozpoťtu, nebo
ú úhradu prostơedkƳ úťastníka v souvislosti s pơevodem dƳchodových práv do dƳchodového systému Evropského spoleťenství.
Výplatu dávek z dƳchodového spoơení zaji"Ʃuje úťastníkem vybraná !ivotní poji"Ʃovna. Dva műsíce pơed dovr"ením
dƳchodového vűku úťastníka zasílá penzijní spoleťnost dopisem upozornűní a nabídku nebo odkaz na nabídku v"ech
!ivotních poji"Ʃoven na:
ú do!ivotní starobní dƳchod,
ú do!ivotní starobní dƳchod se sjednanou výplatou pozƳstalostního dƳchodu po dobu 3 let,
ú starobní dƳchod na dobu 20 let.

Doba trvání smlouvy a mo"nost jejího ukonťení
Úťast na dƳchodovém spoơení vzniká registrací první smlouvy o dƳchodovém spoơení mezi úťastníkem a penzijní spoleťností v Centrálním registru smluv. Registrace se podává neprodlenű po uzavơení smlouvy nebo po uplynutí lhƳty pro
odstoupení od smlouvy v pơípadű, !e tato smlouva byla uzavơena na dálku. Smlouva je úťinná k prvnímu dni kalendáơního műsíce následujícího po kalendáơním műsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla tato smlouva zaregistrována, nabylo
právní moci. Zamítnutím !ádosti o registraci zaniká smlouva o dƳchodovém spoơení od poťátku.
Úťast na dƳchodovém spoơení zaniká:
a) dnem úmrtí úťastníka anebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlá"ení úťastníka za mrtvého, nebo
b) dnem registrace pojistné smlouvy o poji"tűní dƳchodu uzavơené mezi úťastníkem a poji"Ʃovnou v Centrálním registru
smluv.
Od smlouvy o dƳchodovém spoơení, která byla zaregistrována v Centrálním registru smluv, nemƳ!e penzijní spoleťnost
ani úťastník odstoupit, vypovűdűt ji ani uzavơít dohodu o jejím skonťení, s výjimkou výpovűdi úťastníka nebo dohody
o skonťení smlouvy za úťelem pơevodu prostơedkƳ úťastníka k jiné penzijní spoleťnosti. Platnost smlouvy konťí v takovém pơípadű dnem zaregistrování dal"í smlouvy o dƳchodovém spoơení.
V pơípadű smlouvy uzavơené pomocí prostơedkƳ komunikace na dálku, tj. bez souťasné fyzické pơítomnosti stran, má
úťastník právo odstoupit od smlouvy ve lhƳtű ťtrnácti dní ode dne uzavơení smlouvy, a to bez uvedení dƳvodu. Odstoupení se ťiní písemnű na adresu Allianz penzijní spoleťnosti, a. s., Ke #tvanici 656/3, 186 00 Praha 8. Smluvní strany si do
tơiceti dnƳ ode dne odstoupení vrátí navzájem poskytnutá plnűní; penzijní spoleťnost je v takovém pơípadű oprávnűna
po!adovat po úťastníkovi zaplacení ceny jen za takové slu!by, které byly do této doby ji! skuteťnű poskytnuty. V pơípadű
neuplatnűní práva na odstoupení v zákonné lhƳtű toto právo zaniká.

Obsah smlouvy a statutu dƳchodového fondu
DƳchodové spoơení uzavơené mezi penzijní spoleťností a úťastníkem se ơídí právním ơádem Ťeské republiky, zejména
ZDS, statuty dƳchodových fondƳ (obsahují informace o struktuơe majetku v dƳchodových fondech), smlouvou
o dƳchodovém spoơení a smluvními podmínkami, které tvoơí nedílnou souťást smlouvy. Právní ơád Ťeské republiky je
rovnű! základem pro vytvoơení vztahƳ pơed uzavơením smlouvy.

Strategie spoơení a dƳchodové fondy
Strategie spoơení je zpƳsob rozlo!ení prostơedkƳ úťastníka v dƳchodových fondech. Penzijní spoleťnost doporuťí úťastníkovi strategii spoơení, která odpovídá cílƳm úťastníka v rámci dƳchodového spoơení, jeho odborným znalostem nebo
zku"enostem potơebným pro pochopení souvisejících rizik.
AZPS nabízí (kromű individuálního nastavení) pűt strategií spoơení: konzervativní, rozvá!ná, vyvá!ená, výbűrová a dynamická. Pơed koncem spoơení (14. a! 11. rok) jsou automaticky pơevedeny prostơedky z dynamického fondu do vyvá!eného (volitelná slu!ba AUTOpilot Plus) a z vyvá!eného do konzervativního fondu (10. a! 5. rok, slu!ba AUTOpilot).

Rizika, která mohou být spojena s dƳchodovým spoơením
DƳchodové spoơení patơí mezi produkty dlouhodobého spoơení, svojí povahou se v"ak jedná o investici a jako taková obsahuje rizika. Hodnota portfolia i jednotlivých investiťních nástrojƳ mƳ!e v ťase jak rƳst, tak i klesat a návratnost pƳvodnű
investované ťástky není zaruťena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosƳ.
Podrobný popis rizik vztahujících se k jednotlivým dƳchodovým fondƳm naleznete ve statutech jednotlivých dƳchodových fondƳ. Základní rizikový proÞl a výťet významných rizik tento proÞl urťujících je také zachycen ve sdűlení klíťových
informací, se kterými se seznámíte na www.allianz.cz pơed investicí do vybrané strategie spoơení.

Úplaty a poplatky
Penzijní spoleťnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v dƳchodovém fondu. Tato úplata je tvoơena úplatou za obhospodaơování majetku a úplatou za zhodnocení majetku v dƳchodovém fondu. Z úplaty se hradí ve"keré náklady, které
hradí penzijní spoleťnost v souvislosti se svým podnikáním v dƳchodovém spoơení tơetím osobám.
DƳchodový fond
(plný název je uveden ve statutu fondu)

Max. úplata
za obhospodaơování majetku

Max. úplata
za zhodnocení majetku

Allianz dƳchodový fond státních dluhopisƳ

0,3 %

-

Allianz konzervativní dƳchodový fond

0,4 %

10 %

Allianz vyvá!ený dƳchodový fond

0,5 %

10 %

Allianz dynamický dƳchodový fond

0,6 %

10 %

Aktuální vý"e úplaty je zveơejnűna v sazebníku poplatkƳ dostupném na www.allianz.cz.

Poplatky spojené s investováním
ú Pơevod prostơedkƳ mezi dƳchodovými fondy * první v kalendáơním roce zdarma, ka!dý dal"í max. 60 Kť, nevyu!ité
pơevody zdarma se pơevádí do dal"ích let.
ú Zműna investiťní strategie * první v kalendáơním roce zdarma, ka!dá dal"í max. 60 Kť, nevyu!ité zműny zdarma se
pơevádí do dal"ích let.

Poplatky spojené s "ádostmi o informace
ú Ơádný roťní výpis (vyhotovení a zaslání) * jednou roťnű zdarma.
ú Mimoơádné výpisy a pơehledy plateb (vyhotovení a odeslání) * max. 60 Kť.
ú Zaslání výroťní a pololetní zprávy v listinné podobű * max. 60 Kť.

