
 
 

Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E  

 

Penzijní fond Komerční banky, a.s. 
IČ: 61860018 
zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865 
zastoupený: Ing. Pavlem Jirákem, předsedou představenstva a  
Ing. Vojtěchem Kubcem, místopředsedou představenstva 
se sídlem:  Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 11 
 

Adresa pro doručování originálů smluv, dodatků a oznámení: 

Lucemburská 7 
P.O.Box 180 
130 11  Praha 3 
 

Číslo účtu pro placení příspěvků:  

35-2000686339/0800 
variabilní symbol (VS):  číslo smlouvy 
konstantní symbol (KS): 3558 = přísp. účastníka; 3552 = přísp. zaměstnavatele; 3554 = přísp. třetí osoby 
 

Číslo účtu pro úhradu poplatků za odbytné a převod k jinému penzijnímu fondu: 

3928402/0800 
variabilní symbol (VS):  číslo smlouvy 
konstantní symbol (KS): 3558  
specifický symbol (SS): 82009 = odbytné; 13 = převod k jinému PF 
 

Webové stránky: www.pfkb.cz 
 

K nahlédnutí jsou všechny typy penzijních plánů, služba daňové optimum, možnost spočítat klientovi penzi 
dle zadaných kritérií přímo na webových stránkách – záložka „spočítejte si svoji penzi“  
 
V sekci INFORMACE PRO PORADCE - uživatelské jméno: „ PFKB“, heslo: „ prodej“ – získáte množství užitečných 
informací (metodická příručka prodeje, prodejní argumenty, metodika SIPO apod.) a dále 
 

- možnost stáhnout kalkulačky pro výpočet předběžného stavu účtu a daňových úspor – záložka „kalkulačky“ 

- zdarma získáte software pro přípravu smluv – záložka „program pro vyplňování smluv“ (po stažení programu 
login i heslo: „k“ 

- v případě potřeby jsou Vám k dispozici všechny platné formuláře v elektronické podobě (pro nouzový případ, kdy 
Vám dojdou tištěné propisovací formuláře) 

 

Číslo prodejního místa (udávané na smlouvy, dodatky, oznámení) 
 
97XXX – musí být vždy vyplněno podle přiděleného čísla!!! 
Identifikační číslo prodejce – osobní číslo pro identifikaci prodejce v dané společnosti 
 
Centrum péče o zákazníky a klientská linka pro Vaše dotazy: 
 
Tel: 272 173 173-5, fax: 272 173 171 
e-mail: pf-kb@pf-kb.cz, evidence@pf-kb.cz 
 

Podpora obchodu: oddělení externích sítí PFKB : tel. 272 173 157, 272 173 162, 272 173 186. 


