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Výhody

Základní parametry
Typ produktu

doplňkové penzijní spoření

Vstupní věk

bez omezení

Min. doba spoření

60 měsíců, minimálně do věku 60 let
(neplatí pro předdůchod)

Min. měsíční příspěvek účastníka

100 Kč (300 Kč pro nárok na státní příspěvek)

Maximální státní příspěvek

230 Kč (2 760 Kč ročně)

Základní charakteristika
Allianz doplňkové penzijní spoření je výhodná forma spořicího produktu
s podporou od státu ve formě státních příspěvků a daňových úlev.
Slouží zejména ke spoření na stáří a pro zabezpečení životních potřeb
v důchodovém věku účastníka.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bez omezení vstupního věku (nově lze sjednat i pro dítě od 0 let)
státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
Novinka
daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
možnost příspěvku od zaměstnavatele
možnost přerušení placení příspěvku
možnost volby určené osoby pro případ úmrtí
možnost předdůchodu
chytrá služba AUTOpilot a Daňový automat
přehled o stavu účtu kdykoliv se službou MojeAllianz - účastník zde
může sledovat, kolik si již naspořil na penzi. Vše nalezne po přihlášení
na www.mojeallianz.cz.

Účastnické fondy a strategie spoření
Lze volit z nabídky 3 účastnických fondů.
výnos

Vyvážený fond

Dynamický fond

Konzervativní fond
riziko

Strategie/Fond

Konzervativní fond

◽ dluhopisy
◽ akcie (max. podíl)

Vyvážený fond

Dynamický fond

Konzervativní strategie

100 %

-

-

Rozvážná strategie

50 %

50 %

-

Vyvážená strategie

-

100 %

-

Výběrová strategie

-

50 %

50 %

Dynamická strategie

-

-

100 %

Individuální strategie

dle klienta

dle klienta

dle klienta

AUTOpilot

• chytrá služba AUTOpilot – ochrana celoživotních úspor účastníka,
kdy před koncem spoření jsou jeho prostředky automaticky postupně
převáděny do konzervativního fondu (10. až 5. rok před vznikem
nároku na starobní důchod)

Poplatky

• regulovaná výše obhospodařovatelského poplatku z objemu
(max. 1 %) a z výnosu (max. 15 %)
• žádný vstupní ani měsíční poplatek

INTERNÍ MATERIÁL
Tento materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani o nabídku.
Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Podrobné informace naleznete ve Smluvní dokumentaci
pro doplňkové penzijní spoření.
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S vámi od A do Z

Státní podpora

Nároky na dávky

Státní příspěvek

Věk 60 let a více

Jedná se o státem podporovaný produkt formou měsíčního státního
příspěvku, který je zasílán čtvrtletně. Podmínkou pro získání státního
příspěvku je sjednání a zaplacení měsíčního příspěvku účastníka
alespoň ve výši 300 Kč.

• minimální doba placení příspěvků 5 let
• dosažení věku 60 let
• možnost volby z:
1. jednorázové vyrovnání
2. starobní penze na určenou dobu
3. doživotní penze nebo penze s přesně stanovenou dobou a
výší – vyplácí zvolená životní pojišťovna, uhrazení na základě
předložení pojistné smlouvy

Příspěvky
účastníka

Příspěvky
zaměstnavatele

Státní
příspěvky

Předdůchod (5 let před důchodem)

OSOBNÍ PENZIJNÍ ÚČET
Daňové úlevy
Klient si může snížit svůj základ daně o sjednané a zaplacené příspěvky,
a to o částku, která se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které
v jednotlivých kalendářních měsících překročily částku 1 000 Kč,
maximálně však o 24 000 Kč za zdaňovací období. Tím lze snížit
daňovou povinnost až o 3 600 Kč ročně.
Zaměstnavatel příspěvek na doplňkové penzijní spoření svého
zaměstnance do částky 50 000 Kč ročně nemusí zdaňovat a platit
z něho zdravotní a sociální pojištění.
Měsíční příspěvek
účastníka

do
299 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

Měsíční státní
příspěvek

0 Kč

90 Kč

110 Kč

130 Kč

150 Kč

170 Kč

Roční sleva
na dani z příjmů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Celkové roční
zvýhodnění od státu

0 Kč

1 080 Kč 1 320 Kč 1 560 Kč 1 800 Kč

Invalidita
• invalidní penze na určenou dobu
• minimální doba placení příspěvků 3 roky
• přiznání invalidního důchodu III. stupně z důchodového pojištění

Odbytné
• minimální doba placení příspěvků 2 roky
• nárok má účastník nebo určená osoba (pokud nevznikl nárok na
jednorázové vyrovnání)
• nezahrnuje státní příspěvky

Děti

2 040 Kč

Novinka

Měsíční příspěvek
účastníka

800 Kč

900 Kč

Měsíční státní
příspěvek

190 Kč

210 Kč

230 Kč

230 Kč

230 Kč

230 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

900 Kč

1 800 Kč

3 600 Kč

Celkové roční
2 280 Kč 2 520 Kč 2 760 Kč 3 660 Kč 4 560 Kč
zvýhodnění od státu

6 360 Kč

Roční sleva
na dani z příjmů

• minimální doba placení příspěvků 5 let
• nárok vzniká 5 let před dosažením důchodového věku (u žen stejný
věk jako u mužů)
• měsíční dávka ve výši minimálně 30 % průměrné mzdy
• po dobu vyplácení předdůchodu zdravotní pojištění placeno státem

1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč

Daňový automat
Jedinečná služba určená všem účastníkům, kteří chtějí využívat
daňové úlevy. Dle příspěvků zaplacených účastníkem během každého
kalendářního roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena optimální
částka příspěvku účastníka tak, aby získal maximální částku pro
odpočet ze základu daně.

•
•
•
•
•

bez omezení vstupního věku (pro děti od 0 let)
smlouvu uzavírá zákonný zástupce
přispívat může kdokoliv (rodič, babička, pěstoun,...)
stejný nárok na státní příspěvek jako u dospělých
možnost přerušení placení příspěvků nebo jen jejich příležitostné
placení (narozeniny, svátky, Vánoce a jiné významné události) – doba
přerušení nebo doba, na kterou nebyly příspěvky zaplaceny, se však
nezapočítává do spořicí doby
• možnost výběru 1/3 naspořených prostředků v 18 letech za
splnění podmínky minimální spořicí doby 10 let (tedy při vstupu do
doplňkového penzijního spoření nejpozději v 8 letech)

