NN Penzijní společnost

Sazebník poplatků u doplňkového penzijního spoření
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“)

Úplata

Výše úplaty

1. Úplata za obhospodařování majetku v účastnickém 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 %*

* z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu
2. Úplata za zhodnocení majetku v účastnickém fondu
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 %**

** z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících vynásobené průměrným
počtem penzijních jednotek v příslušném období.
Výše poplatku
Poplatky
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***

*** poplatek se neúčtuje, pokud doba spoření účastníka u NN PS, a.s. trvala více než 5 let
5. Pozastavení výplaty dávky

150 Kč

6. Odeslání výpisu doplňkového penzijního spoření častěji než jednou ročně

200 Kč za druhý a každý další výpis

7. Tuzemské platby
• Výplata dávky vnitrostátním bankovním převodem na účet do tuzemské banky

Zdarma

• Výplata dávky šekem

viz platný sazebník Poštovní spořitelny

• Výplata dávky poštovní poukázkou typu C

viz platný sazebník České pošty

8. Zahraniční platební styk
Výplata dávky bezhotovostně na účet do zahraniční banky

1 % z vyplacené dávky, min. 220 Kč a max. 1 900 Kč
(odvíjí se od výše poslané částky v korunách)

9. Poskytování informací v jiné formě, jiném rozsahu nebo kvalitě ve srovnání s poskytovanými informacemi
prostřednictvím běžných komunikačních kanálů (kontaktní centrum, klientský portál Moje NN atd.)
vyhrazených pro stávající účastníky doplňkového penzijního spoření resp. penzijního připojištění.

Daně placené za účastníka prostřednictvím NN PS

dle skutečně vynaložených nákladů (minimální sazba
však činí 500 Kč za standardizovanou stránku A4)
Výše poplatku

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

Sazba daně

Starobní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let****

0%

Invalidní penze z doplňkového penzijního spoření****

0%

Jednorázové pojistné pro penzi z doplňkového penzijního spoření****

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 doplňkového penzijního spoření s vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let****
(základ daně = dávka k výplatě – zaplacené příspěvky – státní příspěvky)

15 %

**** Způsob výpočtu jednotlivých dávek je v souladu se Smluvními podmínkami doplňkového penzijního spoření NN PS

V Praze dne 15. 3. 2018

Maurick W. Schellekens
předseda představenstva
NN PS

Kateřina Štěrbová
členka představenstva
NN PS

verze 5/2018 514339e

Úplaty uvedené v bodech 1 a 2 budou stržené z osobního penzijního účtu účastníka.
Poplatky uvedené v bodech:
– 3, 5, 7 a 8 budou stržené z osobního penzijního účtu účastníka,
– 4, 6 a 9 je nutno směrovat na účet 568443322/0800.
Znění je účinné od 1. 4. 2018.
Aktuální znění Sazebníku poplatků je k dispozici na internetových stránkách
www.nnpenzijnispolecnost.cz

