
Naše penzijní spoření je odrazem 
vašeho pohodového stáří

PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
SE STÁTNÍ PODPOROU

 www.generalipenze.cz 

Produkt poskytuje Generali penzijní společnost, a.s. prostřednictvím  
svých smluvních partnerů.



Doplňkové penzijní spoření 
se státní podporou

Výhody penzijního spoření

Nejste na něj sami. Každý měsíc se může na vašich vkladech podílet 
i zaměstnavatel a vedle výnosů z hospodaření fondu se vaše vklady 
mohou navýšit také o tučný státní příspěvek.

•  Odměnou za pravidelné spoření je podpora od státu až 6 360 Kč ročně

• Jste-li zaměstnanec, máte vyhráno – příspěvky na penzijní spoření 
od zaměstnavatele jsou nyní jedním z nejčastěji nabízených benefitů

• Vybere si každý: připravili jsme 3 spořicí programy, které zohledňují  
věk i potřeby každého z našich klientů

Neustále přibývá lidí, kteří mají nárok na starobní důchod, a naopak ubývá těch, 
kteří do státního penzijního systému přispívají na jeho financování. Nezávislí 
ekonomové z institutu CERGE-EI spočítali, že v roce 2050 bude průměrná státní 
penze odpovídat zhruba polovině minimální mzdy.

Lidé, kteří si nespoří, budou muset vést  
v důchodu mnohem skromnější život.” “

Uvedené modelové příklady ukazují výši naspořených prostředků v závislosti na délce spoření a výši měsíčního příspěvku klienta 
při předpokládaném zhodnocení 4,6 %, které odpovídá vyvážené strategii. (Uvedené příklady mají pouze ilustrativní charakter.)

Modelový příklad (klient 1 000 Kč, státní příspěvek 230 Kč)

DOBA SPOŘENÍ  
V LETECH

PŘÍSPĚVEK  
KLIENTA V Kč

STÁTNÍ  
PŘÍSPĚVEK V Kč 

ZHODNOCENÍ 
FONDU V Kč

STAV ÚČTU  
KLIENTA V Kč

10 120 000 27 600  40 081  187 681 

20 240 000 55 200  189 521  484 721

30 360 000 82 800  512 041  954 841 

40 480 000 110 400  1 108 491  1 698 891 

50 600 000 138 000  2 138 485  2 876 485 

60 720 000 165 600  3 854 641  4 740 241 

Nabídku poskytuje Generali penzijní společnost, a.s.,  
prostřednictvím svých smluvních partnerů.

Generali penzijní společnost je součástí Generali CEE Holding B.V., který působí 
ve 12 zemích střední a východní Evropy a v ČR je největším poskytovatelem 
spoření na penzi. Spravujeme úspory převyšující 118 miliard Kč pro více než 
1,1 milionu klientů. Zhodnocení námi spravovaných fondů dlouhodobě patří mezi 
tři nejlepší na trhu.

Peníze snadno k dispozici

Účet pod kontrolou online

•  Vložené peníze včetně připsaných výnosů lze vybrat kdykoliv po dvou letech 
spoření

•  Nárok na výplatu naspořených peněz včetně státní podpory a výnosů vzniká 
po pěti letech spoření a dosažení 60 let věku

•  Na stránkách www.klientskyportal.cz můžete sledovat svoje platby a provádět 
změny ve smlouvě

•  Máte k dispozici všechny důležité dokumenty ke smlouvě včetně výpisů z účtu 
a daňových potvrzení

•  Můžete využít řadu tipů, jak vylepšit nebo upravit své spoření

Sjednejte si penzijní spoření se státní podporou.
Více informací na www.generalipenze.cz.

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK 
KLIENTA V Kč

MĚSÍČNÍ STÁTNÍ 
PŘÍSPĚVEK V Kč

ROČNÍ SLEVA NA DANI 
Z PŘÍJMŮ V Kč

CELKOVÉ ROČNÍ ZVÝHODNĚNÍ 
OD STÁTU V Kč

300 90  - 1 080

400 110  - 1 320

500 130  - 1 560

600 150  - 1 800

1 000 230  - 2 760

1 500 230 900 3 660

2 000 230 1 800 4 560

3 000 230 3 600 6 360

Výše státní podpory




