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Sazebník poplatků u penzijního připojištění

NN Penzijní společnost
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NN Penzijní společnost, 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“), v souladu se zněním ustanovení § 24, odst. 4 a 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinnos   od 1. 8. 2009 následující poplatky:

* z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu; 
** ze zisku vykázaného v účetní uzávěrce transformovaného fondu

Tomáš Nidetzký
 člen představenstva 

NN PS

Renata Mrázová
 předseda představenstva

 NN PS

Znění platné od 23. 3. 2015

Úplata za obhospodařování majetku v transformovaném fondu Úplata za zhodnocení majetku v transformovaném fondu

0,6 %* 15 %**

Penzijní připojištění se provozuje prostřednictvím transformovaného fondu. NN PS v této souvislos   na základě § 192 a § 60 zákona 
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření účtuje u penzijního připojištění úplatu za provozování penzijního připojištění 
prostřednictvím Transformovaného fondu NN Penzijní společnos  , a.s., která se hradí z majetku tohoto fondu, a to v následující výši:

Penzijní společnost provede srážku daně při výplatě dávky dle aktuálně platných právních předpisů. Příjemce dávky obdrží fi nanční prostředky již po zdanění. Sazba daně

Invalidní penze z penzijního připojištění 0 %

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

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

Starobní penze z penzijního připojištění (základ daně = dávka k výplatě – zaplacené příspěvky – státní příspěvky) 15 %
Způsob výpočtu jednotlivých dávek je v souladu s penzijními plány NN PS

Poplatky Výše poplatku

za poskytnu   odbytného  800 Kč

za převedení prostředků 800 Kč

Tyto poplatky lze požadovat od účastníků penzijního připojištění u NN PS pouze po dobu 5 let ode dne vzniku penzijního připojištění.

Poplatky je nutné směřovat na účet NN PS: 568443322/0800
Variabilní symbol (VS): číslo smlouvy o penzijním připojištění u NN PS


