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Vážený čtenáři,
po přečtení knihy Česká společnost stárne Vás jistě napadá mnoho otá
zek týkajících se Vašeho života v důchodovém věku. Hlavní tíhu důchodové
ho zabezpečení nese zatím stát, jeho role by se však měla postupně snižovat.
K tomu, aby si občané mohli sami, svou zvýšenou odpovědností, zajistit do
plňkové zdroje příjmu k důchodu, byl Parlamentem České republiky schvá
len zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
který vymezil legislativní rámec působení nestátních penzijních fondů na
našem území. Podle tohoto zákona založila Investiční a Poštovní banka, a.s.,
a Pojišťovna IB, a.s., Českomoravský penzijní fond, a.s.
Problematika stárnutí populace je velmi blízká poslání penzijních fondů,
a proto Českomoravský penzijní fond pomohl publikaci Česká společnost
stárne vydat. Pokud se Vám fakta uvedená v knize zdají přesvědčivá a roz
hodnete se připojistit, nabízíme Vám služby Českomoravského
penzijního
fondu. Za naším fondem stojí jedna z největších domácích bank - Investiční
a Poštovní banka a silná fínanční skupina IPB, což Vám dává záruku spo
lehlivého zakladatele a profesionálního přístupu v hospodaření s Vašimi
příspěvky. Spořte tam, kde jsou jistota, síla, záruka a dokonalé znalosti pro
blematiky stárnutí populace - takovým fondem je Českomoravský
penzijní
fond. Výše jeho základního jmění k 31. 6. 1995 byla 85 miliónů Kč (jde o
nejvyšší základní jmění z českých penzijních fondů vůbec).
Českomoravský penzijní fond nabízí starobní, invalidní a pozůstalostní
penze. Starobní a invalidní penze mohou být vypláceny doživotně, nebo po
dobu sjednanou od 5 do 20 let, stejně jako pozůstalostní penze. Nárok na
penzi vznikne po dosažení všech smluvních podmínek. K těm patří přede
vším dosažení věku 50 let, dále věku sjednaného ve smlouvě a placení po
jistného alespoň po dobu pěti let. Výplata doživotních penzí se skládá ze
dvou částek - z měsíční penze a třinácté penze. Měsíční penze je stejná po
celou dobu výplaty. Třináctá penze se mění v čase a vyplácí se jednou ročně.
Jestliže nemáte zájem o pravidelnou výplatu penzí, je možné všechny pro
středky, které Vám náleží obdržet jednorázově. Rozhodnutí učiníte až při
podání žádosti o výplatu penze.
Rozhodnutí je na Vás, na penzijní připojištění není nikdy pozdě, ale čím
dříve začnete spořit, tím bohatší může být Vaše penze!
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