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1R E N T E A  —  B U D O U C N O S T  S I  VO L Í M E .

 
Žádost o přerušení nebo odklad placení 
příspěvku

Rentea penzijní společnost, a.s., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 097 01 125, zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 25850, www.rentea.cz , info@rentea.cz,  

tel: +420 800 99 77 33

Účastník

Přerušení placení příspěvku

Odklad placení příspěvku

Číslo smlouvy

Jméno Příjmení

Státní příslušnost

Telefon

Stát daňového rezidentství

Trvalá adresa

Ulice Číslo popisné PSČObec, země (zemi vyplňte, je-li jiná než ČR)

Doklad

Druh dokladu

Žádám o přerušení placení příspěvku na uvedenou smlouvu.

Datum zahájení přerušení placení příspěvku

Datum počátku odkladu placení příspěvku Datum ukončení odkladu placení příspěvku

Datum ukončení přerušení placení příspěvku

Žádám o odklad placení příspěvku na uvedenou smlouvu. 

Číslo dokladu Vydán kým Platný do

DIČ/TIN

E-mail

Politicky exponovaná osoba

Ulice Číslo popisné PSČObec, země (zemi vyplňte, je-li jiná než ČR)

Kontaktní adresa

Předvolba

Datum narození

Placení příspěvku se přerušuje od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení žádosti do Rentea, pokud 
neuvedete pozdější datum pro zahájení přerušení placení. Doba přerušení placení příspěvku se nezapočítává do spořicí doby. Při přerušení 
placení příspěvku u Rentea lze jinou smlouvu o DPS uzavřít, pouze, pokud jste před přerušením platil/a příspěvek na DPS nejméně 36 kalendářních 
měsíců (v případě prvního přerušení) nebo při druhém a dalším přerušení nejméně 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od posledního 
přerušení placení příspěvku u Rentea. Při přerušení placení příspěvků nevzniká za příslušné kalendářní měsíce nárok na státní příspěvek.

Délka odkladu placení příspěvku může být, v souladu se smlouvou o DPS, maximálně na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Doba 
odkladu začíná od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení oznámení do Rentea, neuvedete-li pozdější 
datum pro zahájení doby odkladu placení. Doba odkladu se po doplacení příspěvků započítává do spořicí doby. Společně s první splátkou 
příspěvku, který je splatný v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž byl ukončen odklad placení příspěvku jste povinni uhradit 
zpětně celou částku vzniklou odkladem. Při odkladu placení příspěvků nevzniká za příslušné kalendářní měsíce nárok na státní příspěvek.
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Státní příslušnost – uveďte všechny státní příslušnosti.

Stát daňového rezidentství – stát, kde máte bydliště anebo se zde obvykle zdržujete a kde máte povinnost danit veškeré své příjmy. Vyplňte 

všechny státy daňového rezidentství, jsou-li jiné než ČR.

DIČ – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi (mimo ČR).

TIN – Tax identification number - federální daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA nebo smluvního státu. 

Předvolba telefonního čísla - vyplňte v případě, že je jiná než ČR.

PEP – politicky exponovaná osoba: a) fyzická osoba, která je nebo byla* ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, 

případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře, b) fyzická osoba, která je osobou blízkou osoby uvedené v písmenu a), 

společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní 

osobnosti jako osoba uvedená v písmenu a) nebo je o ní povinné osobě známo, že se nachází v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském 

vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního 

uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). * Osoba, která 

v posledních 12 měsících zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. 

Osoba blízká – osoba definovaná v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec či manžel nebo 

partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

Zákonný zástupce nezletilého účastníka – vyplňuje-li žádost zákonný zástupce nezletilého účastníka, je nezbytné spolu s žádostí dodat  

i formulář "Doplnění identifikace", pokud již zákonný zástupce nebyl identifikován dříve.

Vysvětlivky

Prohlášení účastníka / zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé, úplné a správné. Současně beru na vědomí, že pokud žádost o přerušení nebo 
odklad placení příspěvku oznamuji z e-mailové adresy, musí se jednat o evidovanou e-mailovou adresu.

Podpis účastníka / zákonného zástupce

Datum podpisu

Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého účastníka

Datum narození zákonného zástupce nezletilého účastníka
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