Veřejný příslib
Rentea penzijní společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČ: 097 01 125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 25850, zastoupená Martinem Švecem, předsedou představenstva a Lucií
Jurníčkovou, členem představenstva (dále jen „My“), se tímto veřejným příslibem učiněným
ve smyslu ustanovení § 2884 až § 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) zavazuje:
BONUS PRO ÚČASTNÍKY
Účastníkům bude každých 5 let vyplácen bonus vypočtený z průměrné hodnoty majetku každého jednotlivého
účastníka za předchozích 5 let za splnění níže uvedených podmínek.
Podmínky nároku na bonus a způsob stanovení jeho výše:
– Minimální výše bonusu činí 1 % z průměrného zůstatku prostředků evidovaných na smlouvě účastníka za období
bezprostředně předcházejících 5 let před vyhodnocovacím dnem. Rentea si vyhrazuje právo mininální výši bonusu
nevyplatit, pokud by došlo ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku by byla snížena výše úplaty penzijní
společnosti oproti stavu ke dni účinnosti tohoto veřejného příslibu.
– V případě, kdy výnosy jednotlivých účastnických fondů překročí námi stanovený cílový výnos, dělíme se
s účastníkem rovným dílem o část příjmu z úplaty za zhodnocení majetku fondu, která se rovná hodnotě příjmu
z úplaty za zhodnocení majetku fondu účtované za část zhodnocení mezi cílovým výnosem a skutečně dosaženým
výnosem, pokud je vyšší.
– Pokud by takto stanovená výše bonusu překročila minimální výši bonusu 1 %, je účastníkovi přiznán takto stanovený
bonus.
Účastnický fond
Povinný konzervativní fond
Dluhopisový fond
Akciový fond

Cílový výnos
2%
3%
5%

– Nárok na první bonus vzniká ke konci kalendářního roku, který následuje po 5. výročí účinnosti smlouvy (např.
smlouva účinná od 1. 8. 2021 = první nárok na bonus je k datu 31. 12. 2026). Nároky na další bonusy vznikají následně
vždy ke konci pátého kalendářního roku po vzniku nároku na první bonus – tzv. vyhodnocovací den.
– Trvání nároku na bonus je podmíněno trváním smlouvy do 31. 3. následujícího roku po vyhodnocovacím dni,
ke kterému dojde k připsání bonusu za předchozí období – tzv. výplatní termín (např. do 31. 3. 2027 bude účastníkům
připsán podíl na zisku za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026, dále obdobně).
– Připsané prostředky na osobní účet účastníka se dále zhodnocují, ale nevztahuje se na ně nárok na státní příspěvek,
ani není příspěvkem zaplaceným účastníkem, o který se dá ponížit daňový základ.
Uvedený bonus je považován za přípustnou pobídku účastníkovi v souladu s ustanovením § 128 zákona číslo
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
Rentea penzijní společnost, a.s. má kdykoli právo tento veřejný příslib ukončit. Ukončení příslibu se v tomto případě
nevztahuje na smlouvy, které byly uzavřeny v době platnosti tohoto veřejného příslibu.

