Allianz penze

Do penze
bez starostí.
Spořte si s námi.

S vámi od A do Z

Doplňkové penzijní spoření
Spoření na penzi s Allianz Vám umožní
nastavit výši příspěvku dle Vašich potřeb
a navíc získat příspěvek od státu a případně
i od zaměstnavatele. S Allianz se můžete
spolehnout na stabilitu a odbornost
celosvětového poskytovatele finančních služeb.

Účastnické fondy
Nabízíme spoření ve třech
různých fondech, které se liší
svou rizikovostí. Možnost
volby fondu ocení
jak opatrní
Konzervativní
klienti, tak ti,
fond
kteří dají přednost
potenciálně
vyššímu výnosu
za cenu vyššího rizika.  

Dynamický
fond

Vyvážený
fond

akcie (max. podíl)
dluhopisy

Strategie spoření
Zvolte si s naší pomocí způsob rozložení prostředků
v účastnických fondech. Závisí pouze na Vás, pro kterou
strategii se nakonec rozhodnete.

Strategie/fond
Konzervativní strategie
Rozvážná strategie

Konzervativní
fond

Vyvážený
fond

100 %
50 %

50 %

Vyvážená strategie

100 %

Výběrová strategie

50 %

Dynamická strategie
Individuální strategie

Dynamický
fond

50 %
100 %

dle klienta

dle klienta

dle klienta

akcie (max. podíl
dluhopisy

Státní příspěvek
Státní příspěvek závisí na výši Vašeho měsíčního
příspěvku a je poskytován po celou
dobu spoření.  

Daňové úlevy
Své příspěvky, které převyšují 12 000 Kč ročně, můžete
použít k odečtu ze základu daně z příjmů. A to až o 12 000 Kč
za zdaňovací období (od roku 2017 až o 24 000 Kč).
Měsíční příspěvek
účastníka

do
300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč
299 Kč

Měsíční státní
příspěvek

0 Kč

90 Kč

110 Kč

130 Kč

150 Kč

170 Kč

Roční sleva
na dani z příjmů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Celkové roční
zvýhodnění od státu*

0 Kč 1 080 Kč 1 320 Kč 1 560 Kč 1 800 Kč 2 040 Kč

* roční státní příspěvek + roční úspora na dani z příjmů

Měsíční příspěvek
účastníka

800 Kč

900 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč

Měsíční státní
příspěvek

190 Kč

210 Kč

230 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Roční sleva
na dani z příjmů

230 Kč

230 Kč

230 Kč

900 Kč 1 800 Kč 3 600 Kč

Celkové roční
2 280 Kč 2 520 Kč 2 760 Kč 3 660 Kč 4 560 Kč 6 360 Kč
zvýhodnění od státu*
* roční státní příspěvek + roční úspora na dani z příjmů

Od roku 2017 se navyšuje roční úspora
na dani z příjmů na 3 600 Kč.

Doplňkové penzijní spoření
v kostce
Parametry
•

Neomezený vstupní věk, spořit můžete i dětem.

•

Minimální výše měsíčního příspěvku účastníka 100 Kč.  

•	Své naspořené prostředky můžete vybrat jednorázově
nebo formou penze. Podmínkou je dosažení věku
minimálně 60 let a minimální doba spoření 5 let.  

Vaše výhody
•

Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.

•	
Daňový odpočet až 12 000 Kč ročně
(24 000 Kč od roku 2017).
•

Možnost přerušit placení příspěvku.

•

Možnost předdůchodu.

•	Chytrá služba Daňový automat – v prosinci Vám
automaticky vypočteme optimální výši příspěvku tak,
abyste dosáhli na maximální úsporu na dani z příjmu.  
•	Okamžitý přehled o stavu účtu se službou MojeAllianz –
na www.mojeallianz.cz můžete sledovat, kolik jste si již
naspořili na penzi.
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Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně spoření na penzi.  
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