Informace o pobídkách
poskytovaných v souladu s § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“)1

NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem Nádražní 344/25, 15000 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, při výkonu své činnosti nebo
v souvislosti s činností osob oprávněných jejím jménem nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření
(spolupracujících investičních zprostředkovatelů / obchodníků s cennými papíry) poskytuje následující pobídky:
-

odměna poskytovaná spolupracujícím investičním zprostředkovatelům / obchodníkům s cennými papíry
za zprostředkování uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a za její změnu činí nejvýše
7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za 1. až
3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

NN Finance, s.r.o., se sídlem Nádražní 344/25, 15000 Praha 5 – Smíchov, IČ: 24265870, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953, jako investiční zprostředkovatel oprávněný
nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření jménem a na účet NN Penzijní společnosti, a.s., při výkonu
této své činnosti, včetně výkonu této činnosti prostřednictvím svých vázaných zástupců poskytuje následující
pobídky:
-

odměna poskytovaná vázaným zástupcům NN Finance, s.r.o. za zprostředkování uzavření jedné smlouvy
o doplňkovém penzijním spoření a za její změnu činí nejvýše 7 % průměrné mzdy v národním
hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za 1. až 3. čtvrtletí předchozího
kalendářního roku.

NN Penzijní společnost, a.s. a NN Finance, s.r.o. prohlašují, že přijímání a poskytování shora popsaných pobídek
přispívá ke zlepšení kvality jimi poskytovaných služeb a nebrání jim jednat v nejlepším zájmu účastníka.
Údaje obsažené v těchto informacích o pobídkách jsou platné k 12. 1. 2016 a zůstávají v platnosti až do zveřejnění
nových informací.
Podrobnější informace o výši a způsobu výpočtu plateb od třetích subjektů a případně třetím subjektům sdělí NN
Penzijní společnost, a.s. nebo NN Finance, s.r.o. na požádání.
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Pobídkou se rozumí poplatek, odměna nebo nepeněžitá výhoda, které jsou v souvislosti s činností penzijní společnosti nebo výkonem činností osob oprávněných
jejím jménem nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření přijímány, nabízeny nebo poskytovány ve vztazích mezi penzijní společností nebo
distributorem doplňkového penzijního spoření a třetí stranou. Dle § 127 ZDPS taková pobídka nesmí vést k porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 126
ZDPS – tj. jednat s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu.
Pobídka je podle § 128 odst. 1 písm. b) přípustná, pokud je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a
1. účastník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně písemně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu
jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
2. pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby (činnosti) nebo doplňkového penzijního spoření a
3. pobídka není v rozporu s povinností podle § 127 ZDPS.

