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*1* *DODA*

Dodatek ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem

uzavřené mezi NN Penzijní společnos  , a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“) a níže specifi kovaným účastníkem.
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Vyplněný formulář odešlete na adresu:
NN Penzijní společnost, a.s.
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov

Předmět dodatku:
Sjednání služby daňové op  mum
Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnos   tohoto dodatku se  mto ke shora specifi kované smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem sjednává služba 
„Daňové op  mum“.

Účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami „Daňového op  ma” uvedenými na zadní straně tohoto dodatku a souhlasí s nimi.

Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

Příjmení Jméno Titul Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojištěnce

Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU PSČ Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)

Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy) PSČ Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)

Telefon E-mail
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Jiří Čapek
 předseda představenstva

NN Penzijní společnost, a. s.

Kateřina Štěrbová
 členka představenstva

NN Penzijní společnost, a. s.
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Podpis účastníka

1. Sjednání „Daňového op  ma“ u NN Penzijní společnos  , a.s. (dále jen „NN PS“)
a) Sjednání „Daňového op  ma“ provádí účastník NN PS písemnou formou, tj. vyplněním a podepsáním formuláře „Dodatek ke smlouvě“.
b) Dodatek ke smlouvě nabývá účinnos   dnem doručení správně vyplněného a platného formuláře na adresu sídla NN PS.
c) Pro správné fungování služby daňové op  mum je doporučeno sjednání měsíční frekvence placení.

2. Výše měsíčního příspěvku účastníka
a) Měsíční příspěvek placený účastníkem na kalendářní měsíce leden až listopad je sjednán ve výši, kterou účastník stanovil ve své smlouvě o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem.
b) Příspěvek účastníka na měsíc prosinec každého kalendář ního roku se automa  cky sjednává ve výši odpovídající částce, která je pro účastníka op  mální z hlediska 

daňových odpočtů na penzijní připojištění snížené o úhrn měsíčních příspěvků připsaných na účet účastníka za měsíce leden až listopad.
c) Výše daňově op  mální částky, od které je odvozována výše prosincového příspěvku, je kromě zaplacených měsíčních příspěvků účastníka vázána na konkrétní usta-

novení zákona o dani z příjmu. Výše daňově op  mální částky se automa  cky upravuje na základě příslušných změn v zákoně o dani z příjmu.
d) Na příspěvky zaměstnavatele se „Daňové op  mum“ nevztahuje. Příspěvek zaměstnavatele v kalendář ním měsíci se vztahuje k danému měsíci.

3. Ukončení platnos   „Daňového op  ma“
a) Platnost „Daňového op  ma“ je možné ukončit písemnou formou, a to vyplněním a podepsáním formuláře „Oznámení změny“.
b) „Daňové op  mum“ je ukončeno ode dne doručení písemné žádos   o ukončení.
c) NN PS může ukončit provozování „Daňového op  ma“ v případě změny zákonných ustanovení. V případě ukončení „Daňového op  ma“ je NN PS povinen oznámit 

tuto skutečnost účastníkům, kteří měli „Daňové op  mum“ sjednáno. Výše příspěvku účastníka na měsíc prosinec v tomto případě odpovídá částce sjednané v účast-
níkově smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem u NN PS.
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