
Úplata Výše úplaty

1. Úplata za obhospodařování majetku v účastnickém fondu
Její výše je vypočítána z průměrné hodnoty vlastního kapitálu daného fondu.
Povinný konzerva  vní fond NN Penzijní společnos  , a.s. 0,4 %

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnos  , a.s. 0,8 %

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnos  , a.s. 1,0 %

2. Úplata za zhodnocení majetku v účastnickém fondu 
Její výše je vypočítána z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty této jednotky v předcházejících letech vynásobené 
průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.
Povinný konzerva  vní fond NN Penzijní společnos  , a.s. 0,0 %

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnos  , a.s. 15,0 %

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnos  , a.s. 15,0 %

Úplaty uvedené v bodech 1 a 2 budou stržené z osobního penzijního účtu účastníka.

Poplatky Výše poplatku

3. Změna strategie spoření

• Přerozdělení naspořených prostředků častěji než 1x ročně 450 Kč

• Změna rozložení nových příspěvků  zdarma

4. Převod prostředků k jiné penzijní společnos  800 Kč

Tento poplatek neúčtujeme, pokud doba spoření účastníka u nás trvala více než 5 let. 

Poplatek uvedený v bodě 3 bude stržen z osobního penzijního účtu účastníka, poplatek uvedený v bodě 4 je nutné směrovat na účet 568443322/0800.

Daně, které řešíme za vás Sazba daně

Srážku daně provedeme rovnou při výplatě dle aktuálně platných právních předpisů. Příjemce dávky obdrží fi nanční prostředky již po zdanění. Způsob výpočtu jednotlivých dávek 
je v souladu se Smluvními podmínkami doplňkového penzijního spoření NN PS.

Odbytné (základ daně = dávka k výplatě – příspěvky zaplacené účastníkem) 15 %

Jednorázové vyrovnání
(základ daně = dávka k výplatě – příspěvky zaplacené účastníkem – státní příspěvky) 15 %

Jednorázové pojistné pro penzi z doplňkového penzijního spoření 0 %

Invalidní penze z doplňkového penzijního spoření 0 %

Starobní penze z doplňkového penzijního spoření s vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
(základ daně = dávka k výplatě – zaplacené příspěvky – státní příspěvky) 15 %

Starobní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let 0 %
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Znění je účinné od 1. 8. 2020.

Aktuální znění Sazebníku poplatků je k dispozici na internetových stránkách www.nnpenzijnispolecnost.cz

Sazebník poplatků u doplňkového penzijního spoření

V Praze dne 15. 7. 2020

Zde najdete všechny poplatky k doplňkovému penzijnímu spoření od nás, NN Penzijní společnos  , a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, 
IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“ nebo „penzijní společnost“).

Roman Truhlář
člen představenstva

NN PS

Maurick W. Schellekens
 předseda představenstva

NN PS

NN Penzijní společnost



Air Bank a.s. / Evropská 2690/17 / 160 00 Praha 6 / IČ 29045371 
Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013.
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Jak řešíme pobídky 

Vždycky děláme věci kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu našich klientů. Ukládá nám to zákon, ale 

dělali bychom to i bez něj. Znamená to mimo jiné to, že nepřijmeme ani neposkytneme žádnou pobídku, tedy peníze, 

protislužbu nebo jakoukoliv jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, pokud by to vedlo k porušení zákona nebo 

tohoto našeho závazku. 

V některých případech ovšem pobídky přijmout smíme. Je to ve chvíli, kdy by mohly zlepšit naše služby, a přitom 

nenarušit náš závazek dělat věci kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v co nejlepším zájmu našich klientů. A samozřejmě 

v případě, kdy je to pro zprostředkování doplňkového penzijního spoření nezbytné. 

Nic z toho ale pochopitelně nechceme dělat za vašimi zády. Proto je tu tenhle dokument – přehledně vám vysvětlí, jaké 

pobídky přijímáme, případně dáváme, a proč. Abychom my měli čisté svědomí a vy všechny informace podle zákona. 

Odměna za zprostředkování 

Když penzijní společnosti zprostředkujeme smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo ve chvíli, kdy si zvýšíte svůj 

měsíční příspěvek, dostaneme od penzijní společnosti odměnu. Prostě proto, že jsme jí, jak se lidově říká, dohodili 

klienta. Tahle odměna je ale přísně omezená, za jednu smlouvu to může být nejvýše 7 % průměrné české mzdy. Pokud 

se ptáte, jak zjistíme tuto mzdu, je to jednoduché – vyhlašuje ji zpětně Ministerstvo práce a sociálních věcí vždycky 

na 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Kdybyste si ji chtěli najít, hledejte pod názvem „průměrná mzda 

v národním hospodářství“. 

Odměna za reklamu 

Protože doplňkové penzijní spoření nabízíme společně s penzijní společností, podílí se na nákladech za jeho propagaci. 

Zjednodušeně bychom mohli říct, že nám přispívá na reklamu. Kolik peněz nám na ni kdy dá, závisí na tom, na jakých 

marketingových aktivitách se společně dohodneme.

Odměna za vedení internetového bankovnictví

Abyste si doplňkové penzijní spoření mohli od penzijní společnosti sjednat z pohodlí domova, museli jsme tomu 

přizpůsobit naše internetové bankovnictví. Rozvoj a udržování celého procesu ale něco stojí, a proto se s námi penzijní 

společnost na těchto nákladech podílí. Maximální výše této pobídky je omezena a odvíjí se od toho, jak náročnou 

úpravu nebo údržbu internetového bankovnictví budeme muset udělat.

A ještě jedno ujištění na konec

Jak už jsme psali, všechno děláme ve vašem nejlepším zájmu, takže i každou pobídku pečlivě přezkoumáváme, 

abychom měli jistotu, že díky ní bude doplňkové penzijní spoření opravdu lepší. Ani nás k tomu nemusíte pobízet.




