Generali penzijní fond a.s.
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Penzijnímu fondu: . ..............................................................................................................................................................................................................................................
Adresa fondu: .....................................................................................................................................................................................................................................................

Výpověď smlouvy penzijního připojištění
a žádost o převod prostředků do Generali penzijního fondu a.s.
V souladu s § 17 a § 24 zákona č. 42/94 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením vypovídám
smlouvu mého penzijního připojištění u Vašeho penzijního fondu, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi s uplatněním dvouměsíční výpovědní
lhůty a současně Vás žádám o převedení všech finančních prostředků (účastnické příspěvky, státní příspěvky a podíly na výnosech z hospodaření) na konto Generali
penzijního fondu a.s. vedeného u UniCredit Bank Czech Republic a.s., číslo účtu: 01828555/2700, konstantní symbol: 3558, variabilní symbol: IČ poukazujícího
fondu, specifický symbol: rodné číslo. Dále podle § 26 výše uvedeného zákona, žádám o zaslání informace o výši všech prostředků, které evidujete ve prospěch mých
nároků z penzijního připojištění, a o stavu těchto nároků.
Současně žádám o zaslání této informace do Generali penzijního fondu a.s.

Jméno a příjmení: . ..............................................................................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště: .....................................................................................................................................................................................................................................

Rodné číslo: ...................................................................

číslo pojištěnce:*...........................................................

Platnost smlouvy od: ..........................................................................................

V .......................................................

dne .................................................

číslo pojistné smlouvy: ....................................................

Ukončení smlouvy k . ...................................................................................................

. .......................................................................
úředně ověřený podpis účastníka

Generali penzijní fond a.s. potvrzuje souhlas s přechodem účastníka
a převodem finančních prostředků
Podle § 24 zákona č.42/94 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením souhlasí, aby výše uvedený
klient penzijního připojištění a jeho všechny finanční prostředky (účastnické příspěvky, státní příspěvky a podíly na výnosech z hospodaření) byly převedeny do Generali penzi-

99.55.00.05 06.2010 verze 03

jního fondu a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika.

Ing. Petr Hájek
předseda představenstva

Ing. Miroslav Řezník
člen představenstva

*platí pro občany ostatních členských států EU
Generali penzijní fond a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422. IČ: 63998475, DIČ: CZ699001273, Bankovní spojení: UniCredit Bank
Czech Republic a.s., 01828555/2700, www.generalipf.cz, e-mail: penzijni.fond@generalipf.cz, informační servis: 840 132 132. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

