InvestIce
a spoření

Ř e š ení Vaší bezstarostné penze

Vezměte budoucnost
do vlastních rukou
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Vaše bezstarostná penze
stáří a odchod do penze nemusí znamenat vzdát se svých
zájmů a oblíbených aktivit. I stáří si můžete aktivně a bez
starostí užít. to ale vyžaduje Vaši spolupráci – s námi se
dobře připravíte a Vaše cesta penzí bude veselejší.
Chceme Vám pomoci v rozhodování, zda se opravdu vyplatí
spořit peníze na svoji penzi, a v hledání odpovědí na otázky:
Kdo Vás bude živit za několik desítek let, až nebudete moci
pracovat?
Jak si poradíte v situaci, kdy Vám stát vyplatí jen životní
minimum?
Naším cílem není popsat jeden konkrétní produkt či pilíř, ale
inspirovat Vás v tom, jak se správně a dostatečně zajistit
na penzi, abyste si zachovali svůj životní standard.

Současná situace je taková, že roste počet seniorů a délka života
se prodlužuje. Víte, že prognóza vývoje počtu seniorů říká, že
podíl občanů starších 65 let bude v roce 2050 více než třetinový
(37,3 %) a dále bude růst? Přitom v roce 2000 to bylo pouhých
15,8 %. Alarmující je však to, že Vaše penze vyplácená státem
(tzv. první pilíř) se odvíjí od prostředků, které odvádějí na
sociálním pojištění pracující lidé v době, kdy Vy jste již v penzi.
Počet aktivně pracujících osob bude stále klesat, což znamená,
že peněz od státu pro Vás bude také méně.
V současnosti platí poměr, že na každého seniora „vydělávají“
zhruba dva pracující. V horizontu 20 let se tento poměr změní
a na jednoho důchodce bude připadat přibližně jen jeden
pracující. Stát nebude mít dostatek peněz na vyplácení penzí
ve výši, jaká byla dosud. Každý se proto musí na tuto skutečnost
připravit a sám začít včas na svoji penzi šetřit.
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Jak asi bude vysoká moje penze? Jaké budou moje potřeby
jako seniora a jak je zajistím? Jak se na svoji penzi nejlépe
připravím, až ta doba nastane?
Spoléhat se pouze na důchod vyplácený státem znamená
již dnes pro současné důchodce výrazné snížení životního
standardu. Kdo z nás je dnes připravený, že by od příštího týdne
byl jeho jediným příjmem státní důchod vyplácený ve výši 40 %
jeho současné hrubé mzdy? A vlivem rostoucího počtu důchodců
bude výše důchodu dále klesat.
Jedinou cestou, jak si zachovat přiměřený životní standard
i v důchodu, je vytvářet si již během svého produktivního věku
i vlastní úspory na důchod. pro takováto důležitá životní
rozhodnutí, jak dlouhodobě spořit a dosáhnout svých
stanovených cílů, je právě pro Vás k dispozici odborné
poradenství od Komerční banky.
Jde o Vaši budoucnost. Nikdo ji nemůže přesně znát. Důležité je
si uvědomit, že našetřit dostatečné prostředky trvá delší dobu.
Je proto nutné začít včas, protože odkládáním řešení se Vaše
schopnost našetřit dostatečné prostředky na stáří zhoršuje.
Věnujte proto 60 minut svého času na vytvoření konkrétního
plánu, který Vám mimo jiné pomůže dosáhnout toho, aby Vaše
cesta penzí byla skutečnou radostí.
Také máte někdy na základě zpráv z médií dojem, že vlastně není
jisté, co se stane za dva roky, natožpak za 20 let? Máte pocit,
že ještě máte dost času na to začít řešit svou penzi? Je to omyl.
Veřejná diskuse nad podobou financování penzí bude probíhat
neustále, a to i v budoucnu, ale Vám se zkracuje doba, po kterou
již můžete spořit.

TIP: Komerční banka v navržených finančních plánech
zohledňuje i služby či produkty, které máte u jiných bank.
takže pohled na Vaši situaci je skutečně komplexní.
tři otázky pro Jaroslava Valeše, zaměstnance Komerční banky
a specialisty na řešení penze.
Penze, proč si dělat starosti? Stát se přece postará!
Stát se nebude moci postarat. Význam státní penze bude klesat.
Již nyní průměrná penze znamená výrazný propad životní úrovně.
Co si nenašetříte, to prostě nebudete mít.
Skutečně je třeba začít brzy?
Čím déle šetříte, tím více peněz se Vám podaří naspořit pro
pozdější potřebu. To platilo vždy a platí stále. Stejně tak platí,
že ve dvaceti letech stačí začít odkládat měsíčně menší částku,
pokud však začnete spořit několik let před důchodem, budete
muset spořit mnohem vyšší sumy.
Jak konkrétně penzi řešíte Vy?
Mám vlastní finanční plán, pochopitelně od Komerční banky.
Měsíčně pravidelně odkládám konkrétní částku pomocí trvalých
příkazů. Moje „penzijní“ portfolio je nastavené podle konkrétního
cíle, který vychází z mé představy, jaký objem prostředků
při odchodu do penze bych chtěl mít k dispozici, a mého
investičního profilu. Využívám také optimálně státní podpory
a daňové výhody.

!
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Jak funguje penzijní systém
v České republice?

1. pIlíŘ

!

TIP: zkuste jeden měsíc žít s rozpočtem ve výši průměrné
měsíční penze. Dokážete to? Včetně nákladů na nájem
nemovitosti, ve které žijete? pak si představte, že takto žijete
řadu let. navíc pravděpodobně Vaše penze bude nižší než
současný státní důchod. představme si třeba penzi 6 000 Kč
měsíčně − nemluvíme zde tedy o zajištění luxusní životní
úrovně v penzi, ale jak se vyhnout nouzi.

Důchodový (průběžný) systém nyní představuje hlavní
část příjmu v důchodu a je vyplácen státem. Zdrojem pro
výplaty starobních důchodů z tohoto systému jsou odvody
na důchodové, resp. sociální pojištění.

2. pIlíŘ

Státní penze obvykle byla a bude významně nižší než výplata.
Například v současnosti je průměrná mzda podle Českého
statistického úřadu zhruba 25 tisíc Kč, ale průměrná penze
nedosahuje ani 10 tisíc Kč. Tato průměrná čísla navíc nijak
neodrážejí Vaše skutečné potřeby. Vstupem do penze se
Vaše potřeby budou měnit a budou jistě odlišné od potřeb
současných.

Protože se často používá termín „penzijní reforma“, shrňme
zde její hlavní parametry. V principu se jedná o:
■ úpravu podmínek tzv. třetího pilíře (neboli dříve Penzijní
připojištění, nyní Doplňkové penzijní spoření), který využívá
valná část občanů České republiky,
■ zavedení nového Důchodového spoření (tzv. druhý pilíř).

Důchodové spoření je individuální investování do
důchodových fondů, které zhodnocují finanční prostředky
vyvedené z průběžného systému ve výši 3 %. Podmínkou
účasti je Váš příspěvek ve výši 2 % z hrubé mzdy. Účast
v systému je dobrovolná. Nárok na výplatu vzniká dnem
přiznání starobního důchodu z prvního pilíře.

3. pIlíŘ

Státní penze (tzv. první pilíř) funguje na principu mezigenerační
solidarity. Pracující občané odvádějí finanční prostředky
prostřednictvím důchodového pojištění současným seniorům –
tedy nikoli sobě. Z toho vyplývá ohrožení demografickým
vývojem: prodlužování života a nižší porodnost znamenají
pravděpodobné zhoršování kvality života v penzi při spoléhání se
pouze na první pilíř. Současná složitá ekonomická situace v celé
Evropě také udržení životní úrovně občanů v penzi nepomáhá.

Doplňkové penzijní spoření je individuální investování do
účastnických fondů. Vlastní příspěvky účastníka mohou
být navýšeny o příspěvky zaměstnavatele, státní příspěvky
a navíc je zachována možnost daňových úlev. Účast
v systému je dobrovolná. Placení příspěvků je možné
přerušit nebo odložit.
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TIP: Vstup do tzv. druhého pilíře je omezen věkem 35 let.
nezmeškejte ho a přijďte se poradit, jaký je jeho přínos
ve Vašem konkrétním případě.

z prvního pilíře. Tato penze však pravděpodobně bude velmi
nízká a stát ponechává na každém občanovi, jakým způsobem
se sám „dodatečně“ zajistí.
zodpovědnost je jen a pouze na Vás.

V případě druhého a třetího pilíře jde vlastně o nepovinné spoření.
Prostředky odkládáte na vlastní účet. Většina prostředků je
směřována na finanční a kapitálový trh, a to podle Vaší volby
a osobní preference. S tímto nastavením, které lze měnit
i v průběhu spoření, Vám rád pomůže Váš bankovní poradce.
Tyto tři pilíře jsou třemi zdroji financí Vaší budoucí penze.
V principu každý občan splňující předpoklady − počet
odpracovaných let, věk apod. – obdrží základní státní penzi

TIP: spořte si na penzi také, když nakupujete – z každého
nákupu uhrazeného a kartou nebo lady kartou
Vám vrátíme 1 % ceny nákupu na Váš účet u Kb penzijní
společnosti (doplňkové penzijní spoření).

!
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Kdy půjdete do penze?
Věk odchodu do penze je určen zákonem. Je možné ho odvodit
z kalkulačky umístěné na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz) či z důchodové kalkulačky
na stránkách KB Penzijní společnosti (www.kbps.cz). Konkrétní
termín záleží na datu narození, pohlaví a u žen také na počtu dětí.
Okamžik, kdy odejdete do penze, je dalším z faktorů, který může
ovlivnit výši Vaší penze.
Jak důchodový věk, tak doba důchodového pojištění nutná pro
vznik nároku na penzi se prodlužuje. Proto odborníci doporučují
pohlídat si každý rok, který se započítává do doby, kdy jste platili
sociální pojištění. Jako zdroj informací doporučujeme využít
webové stránky České správy sociálního zabezpečení
(www.cssz.cz); zde je mj. uvedeno, že občané mohou požádat
o zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového

pojištění. Ten obsahuje přehled dob důchodového pojištění
(zaměstnání, podnikání, dobu dobrovolného pojištění), přehled
vyměřovacích základů (výdělků). Každý občan má právo na jeho
zaslání jednou za kalendářní rok.

TIP: odborníci doporučují vyžádat si osobní list
důchodového pojištění s předstihem několika let, neboť
na nápravu nesrovnalostí je často třeba dostatečný časový
prostor. některé doklady o náhradních dobách pojištění
ale Česká správa sociálního zabezpečení neeviduje.
Jde například o doklady o studiu, péči o dítě a o vojenské
službě (tyto doklady se předkládají až při podání žádosti
o penzi na příslušné správě sociálního zabezpečení).

!
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Jak se počítá výše Vaší penze?
zatímco věk odchodu do penze se bude zvyšovat, výše penze
se velmi pravděpodobně bude snižovat.
Výši Vaší předpokládané penze si můžete spočítat z důchodové
kalkulačky umístěné na stránkách KB Penzijní společnosti
(www.kbps.cz) či na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz). Zejména mladší občané
si musí uvědomit, že penze od státu (z prvního pilíře) bude ve
srovnání se mzdami ještě nižší než ta, kterou mají důchodci dnes.
Proto je naprosto nezbytné, aby si každý sám spořil na penzi.

budete kratší dobu, a tak budete muset odkládat vyšší částky.
Nepromeškejte tento čas a začněte spořit. Možná se Vám zdá,
že je to příliš brzy, ale věřte, že nikoli a že to děláte pro sebe.
Podívejte se na následující příklad.
Porovnáme dva klienty ve věku 25 a 45 let, oba mají hrubý
příjem 30 000 Kč a příjem v penzi požadují 20 000 Kč. Podle
výpočtu prostřednictvím nástroje KB MojePlány při spoření
od 25 let stačí měsíčně odkládat skoro o 6 000 Kč méně.
začít spořit včas se skutečně vyplatí!

Je třeba začít včas!
Je-li Vám okolo 30 let, je pravý čas postarat se o vyřešení Vaší
budoucí penze. Jakékoli odkládání následně způsobí, že spořit
Ilustrativní příklad spoření na penzi, spočítaný aplikací KB Mojeplány
Klient 25 let, hrubý příjem 30 000 Kč, požadovaný příjem
v penzi 20 000 Kč, musí spořit 4 045 Kč měsíčně.

Osobní údaje

Produkty

Příjmy / výdaje

na řešení všech cílů vám zbývá

10 955 Kč

Potvrzení cílů

měsíčně a

0 Kč

Klient 45 let, hrubý příjem 30 000 Kč, požadovaný příjem
v penzi 20 000 Kč, musí spořit 9 875 Kč měsíčně.

Řešení

Osobní údaje

jednorázově.

Příjmy / výdaje

na řešení všech cílů vám zbývá

splněno

Mojepenze 6 515 337 Kč za 43 let

Produkty

5 125 Kč

Potvrzení cílů

měsíčně a

0 Kč

Řešení

jednorázově.

splněno

Mojepenze 3 228 520 Kč za 20 let

105 %

spořicí produkty

103 %

spořicí produkty

Název produktu

Ze zůstatku

Jednorázově vložit

Pravidelně vkládat

Celkově naspořeno

Ze zůstatku

Jednorázově vložit

Pravidelně vkládat

nový
produkt

* Důchodové spoření

0 Kč

0 Kč

600 Kč

2 637 613 Kč

nový
produkt

Smíšené fondy

0 Kč

0 Kč

2 175 Kč

797 734 Kč

nový
produkt

Smíšené fondy

0 Kč

0 Kč

1 125 Kč

1 541 895 Kč

nový
produkt

Doplňkové penzijní spoření

0 Kč

0 Kč

6 380 Kč

2 122 679 Kč

nový
produkt

Doplňkové penzijní spoření

0 Kč

0 Kč

2 320 Kč

2 637 815 Kč

nový
produkt

Vital Invest

0 Kč

0 Kč

1 320 Kč

410 485 Kč

Celkem

6 817 323 Kč
TIP Pokud smažete některý produkt kliknutím na ikonu

, nabídneme vám místo něj další nejvhodnější.
pokračovat

Název produktu

0 % chybí
0 % financování
100 % spoření
0 % hotovost

Celkem

Celkově naspořeno

3 330 898 Kč
TIP Pokud smažete některý produkt kliknutím na ikonu

, nabídneme vám místo něj další nejvhodnější.
pokračovat

0 % chybí
0 % financování
100 % spoření
0 % hotovost

8

Rozumíme Vaší situaci
Třeba jste poměrně nedávno získali stabilní práci, ještě
nezakládáte rodinu a cokoli souvisejícího s Vaší penzí zní
vzdáleně a nepohodlně. Přesto:
■ si uvědomte, co vše si chcete v životě splnit, a začněte na své
sny včas spořit – i nižší částky mohou být pro jejich dosažení
klíčové,
■ vyřešte si otázku, co s bydlením − pořízení vlastní nemovitosti
je důležitou částí přípravy nejen na penzi. Zajistěte sebe, svou
rodinu − i s tím Vám umíme pomoci,
■ kontaktujte Komerční banku – svého bankovního poradce
− nebo zavolejte na informační linku 800 521 521
a domluvte si u nás schůzku. rádi Vám zcela zdarma
poskytneme plnohodnotné poradenství a sestavíme spolu
s Vámi Váš individuální finanční plán.

!

TIP: Uchovávejte veškerou dokumentaci potvrzující Vaše
zaměstnání a kariéru, včetně zápočtových listů, pracovních
smluv, potvrzení o výši mzdy, potvrzení z penzijní společnosti,
pojišťovny, dokumentů souvisejících s mateřskou nebo
rodičovskou podporou či z pracovního úřadu.

pokud je Vám kolem třiceti let, je ideální čas myslet na svou
budoucnost.
Ve čtyřiceti letech je pro řešení penze nejvyšší čas. Je nutné se
této oblasti začít věnovat naplno a zcela zodpovědně. Spořte ve

více produktech, abyste minimalizovali investiční riziko, pracujte
s různými délkami investičních horizontů a využívejte jak
krátkodobé nástroje, například pro finanční rezervu, tak
dlouhodobé spořicí a investiční nástroje pro dlouhodobější cíle.
Je-li Vám padesát let, měli byste mít plán vlastního spoření na
penzi, který případně revidujete v závislosti na aktuální životní
situaci. Nicméně penze jako taková pravděpodobně není jediným
cílem, který máte. Vzdělání Vašich dětí? Vzdělané děti mohou být
také jedním z „pilířů“ Vaší penze. Pořízení nemovitosti určené
k pronájmu nebo jako bydlení na stáří? Vlastní nemovitost řeší
řadu starostí, je ovšem nezbytné počítat s náklady na její provoz
a údržbu. Vyhnete se tím situaci, kdy senior svou penzí nepokryje
stoupající životní náklady na bydlení. Ať již máte cíle jakékoli,
je potřeba se rozhodnout a naplnit je.
přijďte se poradit do Komerční banky, jak nejlépe Vaše cíle
naplnit a připravit se nejen na penzi:
■ naplánujte si předpokládaný rozpočet domácnosti, resp.
částku, kterou budete v penzi potřebovat na pokrytí svých
potřeb,
■ zhruba při dosažení věku 55 let je důležité zohlednit tuto
skutečnost v nastavení profilu Vašich investic včetně penzijního
spoření, a omezit tak případné kolísání hodnoty naspořené
částky; je možné, že v tomto věku splatíte svoji hypotéku nebo
se sníží zatížení Vašeho rozpočtu, např. přestáváte podporovat
děti na studiích apod. – všechny tyto skutečnosti je potřeba
zapojit do Vašeho finančního plánu.
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KB MojePlány
Pro snazší naplnění Vašich snů a plánů bychom Vám rádi
představili KB MojePlány. Jedná se o unikátní model pro
plánování osobních a rodinných financí. KB MojePlány zohledňují
Vaše finanční možnosti, finanční produkty, které již využíváte
a vztah k investičnímu riziku. Na základě toho Vám pomůžeme
optimálně rozvrhnout Vaše finanční prostředky tak, abyste
dosáhli co nejvyššího zhodnocení svých úspor s ohledem
na Vaši toleranci k riziku a efektivně využili státních podpor
a daňového zvýhodnění.
Níže jsme pro Vás připravili vzorovou ukázku z aplikace
KB MojePlány. Na začátku si nadefinujete konkrétní cíle spolu
s věkem, ve kterém předpokládáte jejich dosažení.

například pan aleš Chytrý (34 let): Rád by si ve svých 38 letech
koupil nové auto. Zároveň by si přál vytvořit finanční rezervu
na dobu, až dcera začne studovat na vysoké škole.
Aleš počítá, že za 17 let bude potřeba začít s rekonstrukcí domu,
a než odejde do důchodu, chtěl by ještě uskutečnit svoji
vysněnou dovolenou – cestu napříč Amerikou.
Pro splnění Alešových cílů jsme našli optimální řešení a sestavili
portfolio nejvýhodnějších produktů. rozložili jsme jeho
prostředky tak, aby bylo dosaženo maximálního výnosu.
odnáší si tak osobní finanční plán s doporučením spořicích,
investičních a úvěrových produktů.

Můj plán
nyní

35 let

Určitě potřebujete

40 let

45 let

50 let

55 let

60 let

65 let

70 let

75 let

80 let

85 let

Děti

Studium,
kurzy

Moje
úspory

Může se hodit

Auto

Vlastní byt,
dům

Rekonstrukce

pokračovat

Vybavení
domácnosti

Dovolená,
cestování
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Níže jsme zobrazili detailní přehled řešení pro jeden z Alešových
cílů – Pohoda v důchodu. Aby ve stáří zvládal péči o dům
i chalupu, přál by si v důchodu každý měsíc pobírat 20 000 Kč.
V současnosti si spoří měsíčně 1 800 Kč v doplňkovém

penzijním spoření a má uložené prostředky na termínovaném
účtu. K zajištění v penzi mu postačí platit si navíc měsíčně
700 Kč na důchodové spoření a 1 660 Kč do smíšených fondů.

pohoda v důchodu
název produktu
Důchodové spoření (2. pilíř)
Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř)
Smíšené fondy
Termínovaný účet v KB

Částka
4 848 630 Kč

rok splnění
2043

Využitý zůstatek
0 Kč
84 000 Kč
0 Kč
100 000 Kč

Jednorázově
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Měsíčně
700 Kč
1 800 Kč
1 660 Kč
0 Kč

Celkem naspořeno
1 839 434 Kč
1 507 064 Kč
1 362 135 Kč
139 997 Kč

TIP: s konkrétním návrhem, jak si penzi zajistit, Vám
pomůže poradce Komerční banky. Již jedna schůzka
postačí k tomu, aby vznikl konkrétní návrh zohledňující
Vaše představy a potřeby.

!
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Řešení, jak se připravit
JaKý rozpoČet V penzI Vlastně potŘebUJI?
Vstup do penze bývá často spojován s obavami. Mění se příjem
domácnosti, potřeby a výdaje. Přístup Komerční banky Vám
umožní vytvořit si svůj vlastní plán. Při plánování nezapomeňte
zohlednit prostředky, které máte uložené v ostatních finančních
institucích. Tento plán Vám poradí, jak dosáhnout nejen
požadované penze, ale i dalších cílů.

V plánu lze zohlednit následující parametry:
Vaše závazky, rodinu, kariéru,
■ požadavek na budoucí penzi − Vaše předpokládané potřeby
v penzi,
■ Vaše současné úspory,
■ Vaše koníčky a sny.
■
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počítejte s obdobnými potřebami a výdaji:
■ domácnost, provoz domu, auta, chaty nebo chalupy, energie,
■ zdraví a jeho prevence, lázně, léky,
■ podpora rodiny,
■ cestování v tuzemsku a do zahraničí,
■ koníčky, kultura,
■ studium a vzdělávání se, např. výdaje spojené s univerzitou
třetího věku, pořízením počítače, PC kurzů atd.

postupuje řada Vašich spoluobčanů. Ve Vašem případě s velkou
pravděpodobností platí, že Váš životní styl se vstupem do
„formální“ penze nijak nezměnil a zůstane stejný, dokud budete
moci pracovat. Možná z vydělaných peněz podporujete vnoučata
nebo je zamýšlíte použít na rekonstrukci nemovitosti, dovolenou,
dárky či jiné záměry. Nezapomeňte si však vytvořit dostatečnou
rezervu na dobu, kdy už nebudete moci či nebudete chtít
pracovat.

Po zadání všech potřebných parametrů Vám bankovní poradce
pomůže vypočítat, jaký příjem navíc (nad rámec penze vyplácené
státem) budete potřebovat, abyste si vytvořili dostatečnou
rezervu na pokrytí svých předpokládaných potřeb. A samozřejmě
také ve spolupráci s Vámi navrhne vhodný způsob, jak
strukturovat jednotlivé spořicí a investiční nástroje tak, aby
vyhovovaly Vašim individuálním potřebám.

Váš bankovní poradce Vám rád poradí, jakým způsobem
nastavit finanční portfolio tak, aby co nejlépe odráželo
Vaše představy a cíle. Zároveň s Vámi prodiskutuje optimální
nastavení dalších finančních služeb – ať již se jedná o účet, nebo
třeba oblast pojištění. Například výplata penze je prováděna
různými způsoby včetně výplaty v hotovosti prostřednictvím
České pošty. Poradce s Vámi probere možnosti a navrhne
komfortní a pro Vás nejbezpečnější řešení, v tomto případě
doporučí bezhotovostní zasílání penze na Váš účet.

Pokud jste v důchodu a zároveň pracujete, velmi pravděpodobně
se snažíte našetřit k Vaší penzi ještě dodatečně zdroje. Podobně
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Jaká řešení jsou pro mě vhodná?
navrhovat variantu připravenou přímo pro Vás nelze z principu
dříve, než prodiskutujete s bankovním poradcem na schůzce
Vaši konkrétní osobní situaci. Přesto nám dovolte upozornit
na některé zajímavé vlastnosti vybraných finančních služeb:
■

■

Doplňkové penzijní spoření (tzv. třetí pilíř): měl by ho mít
každý občan ČR ve věku nad 18 let. Nenechte státu podporu,
kterou Vám může vyplácet, a využijte toho, na co máte nárok
v celé šíři. V případě státní podpory jde o jistý výnos. Navíc je
zde daňová úspora a další výhody.
Důchodové spoření (tzv. druhý pilíř): jde o dobrý obchod –
pokud se rozhodnete spořit 2 % z Vaší hrubé mzdy, stát Vám
přidá další 3 %. Navíc jde o čistě Váš individuální důchodový
účet, který je součástí dědictví. A schopnost spořit lze v tomto
případě i jednoduše pojistit.

příklad: Pan Jaroslav, 30 let, hrubý měsíční příjem 26 000 Kč.
Čistá měsíční mzda aktuálně činí 19 975 Kč. Při vstupu do
druhého pilíře se na jeho individuální účet důchodového spoření
přesměruje měsíčně 1 300 Kč. Z toho 520 Kč je jeho 2%
příspěvek a 780 Kč je 3% příspěvek od státu, což představuje
okamžitý efekt zhodnocení ve výši 150 %. A navíc jeho čistý
měsíční příjem klesl jen o 390 Kč.

■
■

■
■
■

Životní pojištění: omezíte rizika, investujete a ještě ušetříte
na daních.
stavební spoření: opět významná státní podpora a zajímavý
úrok. Navíc ho lze využít například jako zdroj prostředků
pro rekonstrukci domácnosti.
podílové fondy: efektivní způsob, jak využít potenciálu
kapitálového trhu.
rezerva na spořicím účtu či jiném vhodném typu účtu.
nemovitost ať již za účelem pronájmu, nebo vlastního bydlení.
TIP: Vždy investujte své peníze jen do těch nástrojů, kterým
rozumíte, a neváhejte se na cokoli zeptat. Jde o Vaše peníze
a Vaši budoucnost!

!
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Jak si lépe užít penzi?
Zpočátku se pravděpodobně budete muset adaptovat na život
bez pravidelného každodenního odchodu do práce, ale výměnou
za to dostanete více času na Vaše blízké a Vaše koníčky.
Nemáme ambici Vám zde radit, jakým koníčkům byste se měli
právě Vy věnovat. Rádi bychom Vám ale zprostředkovali
nejčastější odpověď na otázku, kterou jsme položili v našem
průzkumu zaměřeném na seniory:
Kdybyste se mohl vrátit v čase o 25 let, co byste sám sobě
poradil? „trávil bych více času s rodinou a více bych šetřil,
protože všechno jde lépe, pokud máte peníze navíc.“

DALŠÍ TIPY:
na trhu takřka ve všech oblastech existuje řada velmi
výhodných nabídek pro seniory, využívejte je.
■ Upravte svoji domácnost a uzpůsobte ji Vašim potřebám –
ať je to již nový dětský koutek pro vnoučata, která teď
konečně budete moci vídat častěji, nebo třeba
bezbariérová koupelna.
■ Cestujte, kdy jindy než teď máte čas?
■ zapojujte se do aktivit kolem Vás, nikdo nemá tolik
zkušeností jako Vy!
■ Věnujte se ochraně svého zdraví. nepodceňujte prevenci!
Máte na ni nárok a předcházet starostem je dobrý princip
jak u zdraví, tak u peněz.
■

!
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Upozornění:
Všechny údaje a výpočty jsou pouze informativní a není možné poskytnout žádnou záruku toho, že skutečný vývoj trhů a skutečné
budoucí zhodnocení produktů dosáhne očekávaných hodnot. Simulace prezentované v tomto dokumentu vycházejí z odhadů
a očekávání v určitém čase, na základě parametrů vybraných Komerční bankou v tržních podmínkách v daném čase a z historických
dat, která v žádném případě nemohou být považována za garanci budoucí výkonnosti.

ChCete VíCe InforMaCí? pteJte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře
na bezplatné infolince 800 521 521 či infolince k penzijní reformě 800 111 124
nebo navštívit www.kb.cz či www.kbps.cz.

