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UKON ENÍ PRACOVNÍHO POM RU & DISPOZI NÍ MOŽNOSTI
ZAM STNANCE
Nárok proti zam"stnanecké preventivní pojiš,ovn" z-stává platný p0i jakkoli
od-vodn"ném ukon3ení pracovního pom"ru platný! Jakým zp-sobem m-žete s tímto
nárokem disponovat však závisí na druhu ukon3ení pracovního pom"ru:
I.

Jakmile je Váš služební pom r ukon en s nárokem na odstupné...

3 roky zam"stnání (36 m"síc- p0ísp"vk-) a
•

Výpov"? ze strany zam"stnavatele

• Nezavin"né propušt"ní
• Oprávn"né p0ed3asné vystoupení

P0edpoklad

• @ešení vzájemnou dohodou
•

Uplynutí lh-ty v p0ípad" omezeného služebního
pom"ru

…máte následující možnosti nakládat s kapitálem naspo eným v zam stnanecké
preventivní pojiš#ovn :
• P0evod 3ástky odstupného
o na n"kterou pojiš,ovnu jako jednorázové pojistné pro dokazateln"
uzav0ené dodate3né d-chodové pojišt"ní. Toto dodate3né pojišt"ní m-že
být plánováno k vyplacení p0i dovršení v"ku 40 let.
o na n"kterou banku za ú3elem získání podílu na d-chodovém investi3ním
fondu. K tomu musí být uzav0en neodvolatelný výplatní plán podle
ustanovení zákona o investi3ních fondech.
o na životní pojiš,ovnu, pokud jste již v-3i životní pojiš,ovn" oprávn"ný(á).
• Další zdan"ní v zam"stnanecké preventivní pojiš,ovn",
• P0evod celé 3ástky na zam"stnaneckou preventivní pojiš,ovnu nového
zam"stnavatele,
• Vyplacení kapitálu (po ode3tení 6 % dan").
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Vyrozum ní
• P0i ukon3ení služebního pom"ru od nás obdržíte písemné oznámení na Vaši
soukromou adresu, ve kterém Vás budeme informovat o dalším pr-b"hu a
r-zných dispozi3ních možnostech. Oznamte nám prosím b"hem 6 m"síc- od
doru3ení tohoto oznámení Vaše rozhodnutí ohledn" zamýšlené dispozi3ní
možnosti! (k tomu ozna3te na p0iloženém formulá0i žádanou možnost k0ížkem a
vra,te jej poštou nebo faxem).
• Vyplacení resp. p0evod Vaší pohledávky m-žeme za0ídit teprve po obdržení
Vašeho písemného rozhodnutí ohledn" dispozice. Ta bude až do kone3ného
termínu pro vyplacení zdan"na.
• V p0ípad", že nám b"hem 6 m"síc- od doru3ení našeho oznámení nep0edložíte
žádné písemné rozhodnutí o dispozici Vaší pohledávky, bude v zam"stnanecké
preventivní pojiš,ovn" dále zdan"na.
Splatnost (kone ný termín) vyplacení:
• Když od Vás obdržíme Vaše p0ání ohledn" dispozice Vaší pohledávky, obdržíte
platbu resp. p0evod naspo0eného kapitálu na konci druhého m"síce b"hem p"ti
pracovních dn-.
• V souvislosti se všemi dispozi3ními možnostmi m-žete zažádat, aby bylo
provedení rozhodnutí odloženo o jeden až šest m"síc-. Toto odložení je však
platné pouze pokud nám bude p0edloženo nejpozd"ji 14 dní p0ed uplynutím
shora zmín"né dvoum"sí3ní lh-ty.
O vyplacení naspo eného kapitálu m+žete zažádat v každém p ípad ,
• p0i ukon3ení pracovního pom"ru po dovršení p0íslušného v"ku pro p0ed3asný
starobní d-chod ze zákonného d-chodového pojišt"ní. Pokud nám b"hem dvou
m"síc- po ukon3ení pracovního pom"ru následkem uplatn"ní nároku na d-chod
nep0edložíte žádné prohlášení ohledn" rozhodnutí, vyplatíme Vám odstupné jako
kapitál (po ode3tení 6% dan").
• Když za Vás nebyly placeny žádné p0ísp"vky po dobu nejmén" p"ti let.
• V p0ípad" úmrtí náleží odstupné zákonným d"dic-m (d"dic-m požívajícím právo
vyživovací povinnosti, jako nap0. d"ti) Neexistují-li žádní d"dici, p0ipadne
odstupné do poz-stalosti.
Veškeré p0ísp"vky, které za Vás platí zam"stnavatel, jsou 100% zaru3eny
zam"stnaneckou preventivní pojiš,ovnou (to zahrnuje rovn"ž p0evod p0ípadných starých
nárok-).
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II.

Nemáte žádnou možnost o naspo eném kapitálu rozhodovat v p ípad :
• Vlastní výpov"di (s výjimkou mate0ské / otcovské karence)
• Zavin"ného propušt"ní
• Neoprávn"ného p0ed3asného vystoupení z podniku
• Mén" než 3 let zam"stnání (36 m"síc- p0ísp"vk-)
V t"chto p0ípadech z-stane Váš naspo0ený kapitál v zam"stnanecké preventivní
pojiš,ovn" a bude dále zdan"n. Od nás obdržíte na Vaši soukromou adresu ro3n" výpis
z ú3tu (v3etn" zprávy o zdan"ní). Krom" toho m-žete prost0ednictvím naší domovské
stránky po zavedení Vašeho osobního identifika3ního kódu (poznamenán na výpisu z
ú3tu) obdržet informace o stavu Vašeho ú3tu v3etn" našeho p0iznání ke zdan"ní. Naši
spolupracovníci Vám rádi poskytnou také telefonické informace.

Informace zam stnanecké preventivní pojiš#ovny
Pokud u budoucího zam"stnavatele získáte p0i ukon3ení pracovního pom"ru nárok na
vyplacení Vaší pohledávky, m-žete rozhodnout rovn"ž o pohledávce u naší
zam"stnanecké preventivní pojiš,ovny.
V p0ípad", že nejste po dobu nejmén" 5 let v žádném pracovním pom"ru, na jehož
základ" je podle BMVG nutno platit p0ísp"vky, m-žete o Vaší pohledávce rovn"ž
rozhodnout.

