Prohlášení účastníka

Doplňkové penzijní spoření

UNIQA penzijní společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Kontaktní adresa: UNIQA penzijní společnost, a.s., Úzká 488/8, 602 00 Brno,
UNIQA linka +420 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz, IČO: 618 59 818, (dále jen „penzijní společnost“)

I. Upozornění
Penzijní společnost tímto upozorňuje účastníka, že v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen
„zákon“), je penzijní společnost povinna nejpozději 5 let před dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní d chod*, převést
stávající prostředky účastníka a umísťovat všechny následující příspěvky účastníka (včetně příspěvk zaměstnavatele a státního příspěvku) do povinného
konzervativního účastnického fondu. V souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona jsou do tohoto fondu umístěny prostředky po dobu výplaty starobní nebo
invalidní penze na dobu určenou.
Účastník m že penzijní společnost nejdříve 60 dní přede dnem převodu, podle § 114 odst. 1 zákona nebo současně se žádostí o výplatu penze, písemně požádat
o to, aby prostředky nebyly převedeny do povinného konzervativního fondu a nebo byly umístěny do fondu odlišného.
V takovém případě účastník podstupuje zvýšené riziko poklesu hodnoty investované částky, neboť lze předpokládat, že doba setrvání ve fondu bude kratší než
doporučený investiční horizont takového fondu.

II. Prohlášení účastníka
Číslo smlouvy o dopl kovém penzijním spoření:

18

Rodné číslo

Jméno

Příjmení

Ulice

Číslo popisné/
orientační

Obec

PSČ

V souladu s výše uvedeným prohlašuji, že jsem byl upozorněn na povinnost penzijní společnosti umístit prostředky vedené k mé smlouvě o doplňkovém penzijním
spoření do Povinného konzervativního fondu UNIQA penzijní společnosti, a.s.
Tímto prohlašuji, že trvám na tom, aby mé prostředky byly umístěny dle smluvně sjednané strategie spoření do jiného / jiných účastnických fondů.
Současně prohlašuji, že jsem byl řádně poučen o veškerých rizicích vyplývajících z investic do účastnického fondu (účastnických fond ).
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* Upozorňujeme, že při stanovení tohoto věku se u žen postupuje stejně jako u muž stejného data narození.

