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vyhlašuje podle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento 

Veřejný příslib 

Sjednání doplňkového penzijního spoření online 
 

UNIQA penzijní společnost, a.s. se zavazuje tímto veřejným příslibem poskytnout účastníkovi, za níže uvedených 
podmínek, jednorázovou odměnu v maximální výši 500 Kč za uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření se 
státním příspěvkem. Nárok na jednorázovou odměnu vzniká při splnění všech těchto podmínek:  

• K uzavření smlouvy dojde on-line prostřednictvím internetových stránek www.uniqa.cz, a to nikoliv na základě 
zprostředkovatelské činnosti třetí osoby.  

• Smlouva bude sjednána s měsíčním příspěvkem účastníka ve výši minimálně 300 Kč. 
• K uzavření smlouvy dojde v období od  1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  
• Na osobní penzijní účet bude v období 12 měsíců po uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření připsáno 

12 po sobě jdoucích pravidelných měsíčních příspěvků účastníka minimálně ve sjednané výši a tyto příspěvky 
budou uhrazeny ve smlouvou sjednaných termínech. Do těchto pravidelných měsíčních příspěvků se nezahrnují 
mimořádné platby.  

Jednorázová odměna bude poskytnuta ve výši ½ sjednaného měsíčního příspěvku, maximálně však ve výši 500 Kč.  

Odměna bude poukázána na osobní penzijní účet doplňkového penzijního spoření formou mimořádného příspěvku 
účastníka nejpozději následující kalendářní měsíc po konci kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikl nárok na odměnu.  

Závěrečná ustanovení 
UNIQA penzijní společnost, a.s. upozorňuje, že jednorázová odměna dle tohoto veřejného příslibu odpovídá příjmu 
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a podléhá srážkové dani z příjmu. Za tuto odměnu též nenáleží 
státní příspěvek a není možné na ni uplatnit daňové úlevy.  

Tento veřejný příslib je platný v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

UNIQA penzijní společnost, a.s. si vyhrazuje právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nároky účastníků vzniklé 
v době jeho platnosti zůstávají zachovány.  

 

V Praze dne 3. 1. 2022 
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