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ČÍSLO
ZMLUVY

I. URČENIE SPORITEĽA
PRIEZVISKO/
NÁZOV
MENO

TITUL
RODNÉ ČÍSLO
SPORITEĽA

DOKLAD TOTOŽNOSTI
MOBIL

OP

PAS

ČÍSLO DOKLADU
TOTOŽNOSTI
E-MAIL

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
(NAPR. SR, ČR,...)

Pokiaľ nebude číslo zmluvy či rodné číslo vyplnené, je žiadosť neplatná.
II. ZMENA POMERU SÚČASNÝCH INVESTÍCIÍ V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

Žiadam o preinvestovanie všetkých prostriedkov na mojej zmluve do fondov v nasledujúcom pomere:
DLHOPISOVÝ GARANTOVANÝ D.D.F. AXA D.S.S., A.S.

PODIEL

AKCIOVÝ NEGARANTOVANÝ A.D.F. AXA D.S.S, A.S.

PODIEL

INDEXOVÝ NEGARANTOVANÝ A.D.F. AXA D.S.S., A.S.

PODIEL

,0 0 %
,0 0 %
,0 0 %

ZÁKON UMOŽŇUJE VYBRAŤ IBA JEDEN
NEGARANTOVANÝ FOND
NEGARANTOVANÝ FOND V ODDIELE II.
A III. MUSÍ BYŤ ROVNAKÝ

Súčet podielu musí byť rovný 100 %, v opačnom prípade je žiadosť neplatná.
Zmena pomeru sa týka len už investovaných príspevkov, nemení investovanie budúcich príspevkov na zmluve.
Ak chcete zmeniť aj pripisovanie budúcich príspevkov, je potrebné realizovať aj nižšie uvedenú zmenu.
Podľa ods. 8 § 64 zák. č. 43/2004 sa môže dohodnúť zmena pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch,
ktorým sa rozumie pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch. V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť
najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak sporiteľ
sporí v dvoch dôchodkových fondoch, jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
III. ZMENA POMERU PLATENIA BUDÚCICH PRÍSPEVKOV

Žiadam o nasledujúcu zmenu pomeru platenia budúcich príspevkov:
DLHOPISOVÝ GARANTOVANÝ D.D.F. AXA D.S.S., A.S.

PODIEL

AKCIOVÝ NEGARANTOVANÝ A.D.F. AXA D.S.S, A.S.

PODIEL

INDEXOVÝ NEGARANTOVANÝ A.D.F. AXA D.S.S., A.S.

PODIEL

,0 0 %
,0 0 %
,0 0 %

ZÁKON UMOŽŇUJE VYBRAŤ IBA JEDEN
NEGARANTOVANÝ FOND
NEGARANTOVANÝ FOND V ODDIELE II.
A III. MUSÍ BYŤ ROVNAKÝ

Súčet podielu musí byť rovný 100 %, v opačnom prípade je žiadosť neplatná.
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Nový pomer bude aplikovaný iba na príspevky pripísané po dni doručenia žiadosti. Sporiteľ si môže zvoliť rozpisovanie
budúcich príspevkov do dvoch dôchodkových fondov v určenom pomere. V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac
v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak sporiteľ
sporí v dvoch dôchodkových fondoch, jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Zmena
pomeru pripisovania budúcich príspevkov nemení rozloženie už zainvestovaných príspevkov. Rozpisovanie budúcich
príspevkov ako aj nové rozloženie investícií musí mať vo výsledku jeden rovnaký negarantovaný fond. Ak ste si vyššie
zvolili jeden negarantovaný fond alebo už máte na zmluve negarantovaný fond zvolený, rozpisovanie budúcich
príspevkov môžete zmeniť iba na ten istý negarantovaný fond.

*DE*

*DE*

ČÍSLO
ZMLUVY

IV. OVERENIE PODPISU
MIESTO NA OVERENIE PODPISU

V. AKCEPTÁCIA ŽIADOSTI

Zmena dôchodkového fondu je platná po dátume doručenia žiadosti do sídla spoločnosti. Sporiteľ si je vedomý
skutočnosti, že s investovaním príspevkov je spojené riziko možného poklesu hodnoty investície. Miera rizika
je závislá od investičného profilu dôchodkového fondu. Detailný popis fondu je k dispozícii v štatúte fondu.
Aktuálna verzia štatútov dôchodkových fondov, aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky a informácie
o historickom vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky sú k dispozícii na www.axa.sk.
DÁTUM PODPISU
(DEŇ, MESIAC, ROK)

.

PODPIS SPORITEĽA

.2 0

VI. FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ
ID KÓD
PRIEZVISKO,
MENO, TITUL
TEL. (MOBIL)

E-MAIL
PODPIS FINANČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA

