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Jednotlivé penzijní plány umožňují poskytnout některou z následujících typů penzí.  

Typ penze dle penzijního plánu  

Doživotní penze  
Je vyplácena doživotně; po úmrtí klienta nevzniká 

nárok na žádné další dávky.  

Doživotní penze s prodlouženou dobou 

výplaty  Je vyplácena doživotně a po úmrtí klienta 

oprávněným osobám (dle smlouvy) po předem 

určenou dobu (2-20 let).  

Doživotní penze s výroční penzí  
Je vyplácena doživotně. Výroční penzí se rozumí 

mimořádná výplata 1/12 roční penze klienta  

každých 5 let.  

Doživotní penze s prodlouženou dobou 

výplaty a výroční penzí  Je vyplácena doživotně a po úmrtí klienta 

oprávněným osobám (dle smlouvy) po předem 

určenou dobu (2-20 let). Výroční penzí se rozumí 

mimořádná výplata 1/12 roční penze klienta  

každých 5 let.  

Doživotní penze se zaručenou výplatou 

po stanovenou dobu  Je vyplácena doživotně. V případě úmrtí klienta  

před uplynutím sjednané zaručené doby výplaty 

(2-20 let), je po zbytek stanovené doby penze 

vyplácena oprávněným osobám (dle smlouvy).  

Penze na dobu určitou / dočasná penze  Je vyplácena jako dočasná penze po dobu 

stanovenou klientem (2-20 let). Po úmrtí klienta 

nevzniká nárok na žádné další dávky.   

 

Penze na dobu určitou po dobu 10 nebo  

15 let  

Je vyplácena dočasně; po úmrtí klienta  

nevzniká nárok na žádné další dávky.  

Penze na dobu určitou se zaručenou 

dobou výplaty  Je vyplácena jako dočasná penze po dobu 

stanovenou klientem (2-20 let). V případě úmrtí 

klienta před uplynutím sjednané doby výplaty, je po 

zbytek doby penze vyplácena oprávněným osobám 

(dle smlouvy).  
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• Klient si může zvolit pouze takovou penzi a takový způsob vyplácení, aby jednotlivá splátka 

penze činila alespoň 500 Kč (penzijní plány č. 1 a 2 - 300 Kč, penzijní plány G1, G2, G3 - 15 % 

z částky životního minima).  

• Zvýšenou první splátku mohou využít pouze klienti, jejichž smlouva se řídí podmínkami 

penzijního plánu č. 3, 4, 6 a převzatých plánů z CUPF a AAPF.  

• Maximálně do výše 1/3 prostředků určených na výplatu požadované penze pro smlouvy dle 

penzijního plánu č. 3, 4, 6.  

• Maximálně do výše 1/2 prostředků určených na výplatu požadované penze pro smlouvy dle 

penzijního plánu CUPF 3.  

• Podrobnosti jsou uvedeny na příslušném formuláři žádosti o výplatu. Pro konzultaci kontaktujte 

svého poradce nebo využijte kterékoliv pobočky Generali České Pojišťovny.  


