ihláška k dobrovolné ú asti
na d chodovém pojišt ní

Eviden ní štítek

podle § 6 zákona . 155/1995 Sb.
Místn p íslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

A. Základní identifikace
íjmení

Jméno

Všechna d ív jší p íjmení
Datum narození

Titul

Místo narození

Ulice

íslo domu

E-mail

Telefon

Rodné p íjmení

Rodné íslo

Pohlaví
Stát narození

Státní ob anství

Obec

PS

Stát

PS

Stát

ID Datové schránky

B. Adresa pro doru ování
Ulice

íslo domu

Obec

C. Adresa pobytu v R (je-li trvalý pobyt mimo R)
Ulice

íslo domu

Obec

PS

D. Cizozemské pojišt ní
Vypl te v p ípad , že podání p ihlášky p edcházela výd le ná innost v cizin .
Cizozemský nositel d chodového pojišt ní
Ulice

Cizozemské íslo pojišt ní
íslo domu

Obec

PS

Stát

E. Ú ast na dobrovolném d chodovém pojišt ní
ihlašuji se k dobrovolné ú asti na pojišt ní na dobu
Od

Do

Od

Do

Od

Do

Od

Do

Od

Do

Vym

vod ú asti

ovací základ (m sí ní)

Vym ovací základ ve výši

Minimální ve smyslu ust. § 5c zákona . 589/1992 Sb.
Platba - typ platby

Perioda platby

Ur ený
íslo ú tu

sí ní pojistné ve výši
K

Kód banky

K
IBAN

Požaduji každoro ní zasílání údaj dle ust. § 39a odst. 4 zákona . 582/1991 Sb.

Datum, podpis pojišt nce
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Pou ení
I. Podmínky ú asti na pojišt ní
Dobrovolného pojišt ní mohou být od roku 1996 ú astny osoby starší 18 let, jestliže podaly p ihlášku k ú asti na pojišt ní a ú ast na pojišt ní se týká
doby:
1) vedení v evidenci ú adu práce jako uchaze e o zam stnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezam stnanosti
nebo podpora p i rekvalifikaci - § 6 odst. 1 písm. a) zák. . 155/1995 Sb., v platném zn ní, p emž od 1. 1. 2014 se za dobu, po kterou náleží
podpora v nezam stnanosti, považuje též doba, po kterou se podpora v nezam stnanosti neposkytuje z d vodu, že osob vedené v evidenci
uchaze o zam stnání p ísluší odstupné, odbytné nebo odchodné. Je nutno p edložit p íslušné potvrzení ú adu práce. Ú ast je možná nejd íve od
1. 1. 1996.
2) soustavné p ípravy na budoucí povolání studiem na st ední nebo vysoké škole v eské republice (v období do 31. 12. 2009 je tato
ast možná až po uplynutí prvních šesti let tohoto studia po dosažení v ku 18 let) - § 6 odst. 1 písm. b) zákona . 155/1995 Sb.,
v platném zn ní. Ú ast je možná nejd íve od 1. 1. 2002. Je nutno p edložit potvrzení (doklad) o dobách trvání studia po 18. roce v ku.
3) výd le né innosti v cizin po 31. 12. 1995, jedná-li se o osoby v pracovním pom ru, leny družstva, jestliže nejsou v pracovn právním
vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odm ováni, nebo osoby samostatn výd le
inné - § 6 odst. 1 písm. c)
zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní. Je nutno p edložit pracovní smlouvu (p ípadn jiný doklad), z níž je nesporn patrný za átek a konec
výd le né innosti v cizin . Je-li výd le ná innost vykonávána v pracovním pom ru, je nutno p edložit prohlášení p ípadn doklad o tom, že
uvedená innost nezakládá ú ast na nemocenském pojišt ní v R. Za dobu p ede dnem podání p ihlášky je ú ast na pojišt ní možná nejvýše
v rozsahu 2 let bezprost edn p ed tímto dnem.
4) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základ smlouvy uzav ené s vysílající organizací podle zákona . 198/2002 Sb. § 6 odst. 1 písm. d) zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní. Je nutno p edložit smlouvu mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu
dlouhodobé dobrovolnické služby (§ 5 odst. 2 zákona . 198/2002 Sb.). Za dobu p ede dnem podání p ihlášky je ú ast na pojišt ní možná nejvýše
v rozsahu 2 let bezprost edn p ed tímto dnem.
5)

innosti v eské republice ve prosp ch zahrani ního zam stnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž eská republika
neuzav ela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpe ení - § 6 odst. 1 písm. e) zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní. Ú ast je možná
nejd íve od 1. 1. 2009. Je nutno p edložit doklad o trvání takové innosti. Za dobu p ede dnem podání p ihlášky je ú ast na pojišt ní možná nejvýše
v rozsahu 2 let bezprost edn p ed tímto dnem.

6) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území
v platném zn ní. Ú ast je možná nejd íve od 19. 9. 2009.

eské republiky - § 6 odst. 1 písm. f) zákona . 155/1995 Sb.,

7) pobytu v cizin , pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahrani í nebo k výkonu zahrani ní služby svého manžela
nebo registrovaného partnera, který je státním zam stnancem podle zákona o státní služb nebo jiným zam stnancem
organiza ní složky státu, se souhlasem této organiza ní složky státu, a nejsou zam stnanci nebo osobami samostatn výd le
innými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné innosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo
registrovaní partne i vysláni k výkonu práce v zahrani í nebo k výkonu zahrani ní služby; v takovém p ípad m že hradit pojistné
zam stnavatel manžela nebo registrovaného partnera - § 6 odst. 1 písm. g) zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní. Je nutno p edložit
potvrzení zam stavatele, které prokáže výše uvedené skute nosti o práci v zahrani í a dále oddací list (doklad o registrovaném partnerství)
prokazující trvání manželství (registrovaného partnerství) s osobou, která p sobí v zahrani í, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojišt ní
z tohoto titulu trvat. Ú ast je možná od 1. 1. 2015. V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 je ú ast osoby možná po dobu pobytu v cizin , po
kterou následovala svého manžela, který v cizin p sobil v diplomatických službách eské republiky. Je nutno p edložit potvrzení Ministerstva
zahrani í R o této skute nosti a dále oddací list prokazující trvání manželství s osobou, která p sobí/la v diplomatických službách R, a to po celou
dobu, po kterou má dobrovolné pojišt ní z tohoto titulu trvat.
ast na dobrovolném pojišt ní je p i dosažení 18 let v ku a podání p ihlášky možná i když neexistuje žádný z výše uvedených d vod - § 6 odst.
2 zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní. V takovém p ípad je možnost ú asti na pojišt ní asov omezena 15 roky v rámci celého života pojišt nce
(do 31.12.2013 10 roky v rámci celého života pojišt nce).
Za dobu p ede dnem podání p ihlášky je ú ast na pojišt ní možná nejvýše v rozsahu 1 roku bezprost edn p ed tímto dnem. Ú ast na dobrovolném
chodovém pojišt ní je možná nejdéle do dne, který bezprost edn p edchází dni vzniku nároku na starobní d chod.
II. Placení pojistného
Osoba dobrovoln ú astná d chodového pojišt ní platí pojistné na d chodové pojišt ní za jednotlivé celé kalendá ní m síce, ve kterých je alespo po
ást kalendá ního m síce ú astna dobrovolného d chodového pojišt ní.
Vypl ování údaj na p ední stran tiskopisu v rubrice „Platba“ není povinné. Osoba dobrovoln ú astná d chodového pojišt ní je však povinna ozna it
kalendá ní m síce, za které toto pojistné platí. Nebude-li proto z p ihlášky jednozna
patrné, za které m síce a v jaké výši je pojistné placeno, musí
být tato informace uvedena u každé platby.
Pojistné na d chodové pojišt ní ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. c) až e) zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní, nelze zaplatit po uplynutí dvou
kalendá ních rok následujících po kalendá ním roce, do n hož spadá kalendá ní m síc, za který se toto pojistné platí.
Pojistné ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní, nelze zaplatit po uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendá ního
síce, za který se toto pojistné platí.
III. Zánik ú asti na pojišt ní
Ob an dobrovoln ú astný d chodového pojišt ní m že podat kdykoliv odhlášku z ú asti na d chodovém pojišt ní; ú ast na d chodovém pojišt ní
zaniká ke dni podání odhlášky z ú asti na d chodovém pojišt ní nebo ke dni v budoucnu, pokud je tento den v odhlášce uveden; pokud ob an nezaplatil
pojistné na d chodové pojišt ní za období p ede dnem podání odhlášky, m že se odhlásit i zp tn za toto období nebo jeho ást.
Ob an dobrovoln ú astný d chodového pojišt ní podle § 6 odst. 1 zákona . 155/1995 Sb., je povinen podat odhlášku z ú asti na d chodovém
pojišt ní, p estaly-li být spln ny podmínky pro tuto ú ast, a to do 8 dn ; pokud tento ob an nepodá v této lh
odhlášku z ú asti na d chodovém
pojišt ní, považuje se za osobu ú astnou d chodového pojišt ní osob dobrovoln ú astných d chodového pojišt ní podle § 6 odst. 2 zákona
. 155/1995 Sb., pokud již neuplynula patnáctiletá lh ta uvedená v tomto ustanovení.
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