ZENIT GARANCE
Informace o penzijním programu – 2018
V rámci penzijního programu Zenit si můžete zvolit i garantovanou strategii, díky které máte v okamžiku
čerpání zajištěnou návratnost nejen všech vložených prostředků (včetně státních příspěvků a příspěvků
zaměstnavatele), převedených prostředků z jiného penzijního spoření, ale také uzamčených zisků.
POPIS PRODUKTU
Penzijní program Zenit nabízí komplexní strategie
spoření složené z jednotlivých účastnických
fondů Conseq penzijní společnosti. Je založen
na tzv. strategii životního cyklu.
K programu Zenit je možné sjednat GARANCI
VKLADŮ. V jednotlivých letech může hodnota úspor

kolísat, ale na konci programu se celková hodnota
bude rovnat minimálně všem zaplaceným vkladům,
státním příspěvkům a příspěvkům zaměstnavatele.

VÝHODY STRATEGIE S GARANCÍ
1 MINIMÁLNĚ TOLIK, KOLIK JSTE VLOŽILI
Jistota a písemný závazek, že na Vašem účtu bude
minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili.
2 KLADNÉ ZHODNOCENÍ
V pětiletých intervalech dochází k uzamykání
hodnoty účtu.
3 VZTAHUJE SE VÍC NEŽ NA VLOŽENÉ PROSTŘEDKY
Naše Garance je nejširší na trhu. Vztahuje se
na Vámi vložené prostředky, státní příspěvky
i příspěvky zaměstnavatele.
4 POTENCIÁL VÝNOSU
Garance se vztahuje k cílovému věku spoření.
Není stanovena jako u transformovaných fondů
(každoroční nezáporné zhodnocení) a tím vzniká
dostatek potenciálu pro vyšší výnos.

PODMÍNKY UZAVŘENÍ STRATEGIE S GARANCÍ
Garanci si můžete zvolit ke spořícímu programu
Zenit za podmínky, že:
doba vašeho programu bude alespoň 10 let
výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč
poplatek za garanci bude hrazen každý měsíc (při
zpoždění s úhradou poplatku za garanci ve výši
3 plateb závazek garance zaniká)
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UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD
Níže uvedený příklad je pouze hypotetický. Znázorňuje vývoj hodnoty penzijního účtu se sjednanou garancí a pro
jednoduchost je modelován pouze jednorázově zaplacený příspěvek. Jak je z grafu patrné, během 20 let hodnota účtu
kolísá v návaznosti na ceny aktiv na finančních trzích.
Počáteční vklad stanovuje první úroveň garantované hodnoty a dále se v pětiletých cyklech garantovaná hodnota případně
zvyšuje (uzamykají se dosažené zisky) dle podmínek sjednané garance. Klient tak má garantováno, že hodnota jeho
penzijního účtu bude mít při dovršení cílového data hodnotu minimálně ve výši naposledy stanovené garantované hodnoty,
tedy vložených prostředků a případně dříve uzamčených dosažených zisků.
Před dovršením cílového data může hodnota penzijního účtu libovolně kolísat. Je-li však aktuální hodnota k datu kteréhokoliv
pátého výročí smlouvy nižší než dříve stanovená garantovaná hodnota, platí tato dříve stanovená garantovaná hodnota
a pokles hodnoty penzijního účtu nemá na její výši vliv. Naopak je-li hodnota účtu ke sledovanému datu vyšší, uzamkne se
nová garantovaná hodnota na úrovni aktuální hodnoty účtu.
Základní úroveň garantované hodnoty stanovují veškeré vklady na penzijní účet, tedy příspěvky účastníka, příspěvky
zaměstnavatele i státní příspěvky připsané na penzijní účet před dovršením cílového data. Poplatek za garanci se však
vypočítává pouze z příspěvků účastníka.
Vybírá-li klient prostředy před dovršením cílového data, získává aktuální hodnotu penzijního účtu, která může být i nižší
než garantovaná hodnota.
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Důležitá upozornění:
Garance zaniká v případě kreditního defaultu České republiky. Událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky dlužníka, zejména
se jedná o nesplacení vydaných dlužných cenných papírů nebo jejich úroků, a to celkové nebo i částečné, rozhodnutí dlužníka o nucené výměně dluhopisů
s redukcí nominální hodnoty, prodloužením jejich splatnosti, nebo snížením úrokové sazby, a to pro všechny nebo pouze pro vybrané věřitele.
Před rozhodnutím spořit v rámci penzijního programu ZENIT by měl zájemce věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) jednotlivých
fondů. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt)
nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího
vývoje. Hodnota investice do penzijních fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq penzijní společnost, a.s., ani jiná osoba nezaručuje
návratnost původně vložené částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje zájemcům
konzultovat své záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondů a poslední výroční a pololetní
zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., nebo na www.conseq.cz.
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