
Staré - Penzijní připojištění (PP)

Bydliště mimo státy EU
(není trvalé bydliště v ČR ani EU)

Nové - Doplňkové penzijní spoření (DPS)

může sjednat osoba starší 18 let, pouze v některých případech není  
nárok na státní příspěvek  (i bez nároku na státní příspěvek je 
možnost ostatních výhod - příspěvek zaměstnavatele)

smlouva se nemůže sjednat, příp. se musí ukončit

Nárok na státní příspěvek stejné jako PP
trvalé bydliště v ČR, nebo bydliště v EU a současně si klient
v ČR platí zdravotní nebo sociální pojištění nebo pobírá v ČR 
důchod

Výše státního příspěvku 90 - 230 Kč

Nárok na jednorázové vyrovnání 60 let věku a současně 60 měsíců pojištěné doby

Nárok na starobní penzi

stejná jako PP
ve věku, který je stejný jako věk stanovený pro nárok na státní 
starobní důchod z důchodového pojištění, a současně
60 měsíců spořící doby
věk o 5 let nižší než na jednorázové vyrovnání, tj. o 5 let nižší než 
je věk stanovený na státní starobní důchod
z důchodového pojištění, a současně 60 měsíců spořící doby

60 let věku a současně 60 měsíců pojištěné doby (u starých 
penzijních plánů 50 let věku nebo odchod do důchodu)

Výplata starobní penze doživotní, ale i na dobu určitou na min. 3 roky

Předdůchod
Výsluhová penze
Nárok na odbytné

u penzijních plánů od 1. 5. 2000, tj. A, B, C, D, vždy doživotní, 
u starších i na dobu určitou
neexistuje
ano
po 12 měsících pojištěné doby

Pozůstalostní penze

ano, na 2 - 5 let
neexistuje
po 24 měsících spořící doby
neexistuje, je odbytné nebo jednorázové vyrovnání pro určené osoby, 
příp. dědice

ano

Dávky při úmrtí účastníka
určená osoba nebo dědic - odbytné nebo jednorázové vyrovnání 
(se státními příspěvky) dle splnění nároku daného účastníka

oprávněná osoba - do 36 měsíců pojištěné doby - odbytné 
(bez státních příspěvků) a po 36 měsících pojištěné doby - 
pozůstalostní penze (se státními příspěvky)

Sjednané penze automaticky starobní a invalidní, jiná není
automaticky je sjednaná starobní, dále lze sjednat invalidní 
a výsluhová, pozůstalostní je sjednaná uvedením oprávněné osoby

Výpovědní doba 1 měsíc 2 měsíce

Podíl na zisku jedná se o zhodnocení nebo ztrátu promítnuté v ceně jednotky                  připsání podílu na zisku jednou ročně

Zaručené zhodnocení zhodnocení dle skutečné ceny jednotky (není zaručeno) zaručeno "nezáporné zhodnocení"

Možnost ovlivnit míru rizika,                 
resp. výnosu

možnost ovlivnit míru rizika resp. výnosu pomocí doporučené 
strategie nebo vlastním výběrem strategie spoření

není možné ovlivnit, prostředky jsou uloženy v transformovaném 
fondu


