Dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení
o platení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058, DIČ:2021884095, IČ DPH: SK2021884095,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka: 3435/B,
(ďalej len „VÚB Generali“)

pre DSS

Sporiteľ:
Titul, meno a priezvisko:.............................................................................................................Rodné číslo:....................................
Adresa trvalého pobytu:.....................................................................................................................................................................
Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o sds“): ............................................................................
1.

Sporiteľ sa na základe tohto dodatku k zmluve o sds (ďalej len „Dodatok“) zaväzuje platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len
„dobrovoľné príspevky“) podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sds“). Výšku a termín platenia dobrovoľných príspevkov určuje sporiteľ zaplatením dobrovoľných príspevkov.
Dobrovoľný príspevok sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený VÚB Generali podľa zákona o sds. Ak
sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pre rozdelenie dobrovoľných príspevkov platí rovnaký pomer aký sporiteľ určil v zmluve o sds alebo v jej
dodatku pre povinné príspevky.
Spôsob platenia dobrovoľných príspevkov (odvádzanie príspevkov zamestnávateľom alebo individuálne platby) určuje sporiteľ. Sporiteľ a VÚB Generali sa
dohodli, že výšku, termín platenia a spôsob platenia dobrovoľných príspevkov môže sporiteľ jednostranne meniť. Administratívne náležitosti platby určuje a
môže jednostranne meniť VÚB Generali.*
Ostatné ustanovenia zmluvy o sds uzavretej medzi VÚB Generali a sporiteľom, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú aj naďalej bez zmeny v
platnosti. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Každá zo zmluvných strán dostane jedno
vyhotovenie Dodatku.
Sporiteľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto Dodatku sú úplné a pravdivé. Sporiteľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov uvedených v tomto Dodatku v
informačnom systéme VÚB Generali a s ich poskytovaním za podmienok a v rozsahu uvedenom v zmluve o sds. Sporiteľ vyhlasuje, že si Dodatok prečítal, jeho
obsahu porozumel a súhlasí s ním, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.

2.
3.
4.

5.

Podpis sporiteľa :....................................................................

Za VÚB Generali d.s.s. a.s.:

Dátum a miesto podpisu sporiteľa: ..............................................

*Bližšie informácie o spôsobe platenia dobrovoľných príspevkov nájdete na webovom sídle www.vubgenerali.sk
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení
o platení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058, DIČ:2021884095, IČ DPH: SK2021884095,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka: 3435/B,
(ďalej len „VÚB Generali“)

pre sporiteľa

Sporiteľ:
Titul, meno a priezvisko:.............................................................................................................Rodné číslo:....................................
Adresa trvalého pobytu:.....................................................................................................................................................................
Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o sds“): ............................................................................
6.

7.
8.

9.

10.

Sporiteľ sa na základe tohto dodatku k zmluve o sds (ďalej len „Dodatok“) zaväzuje platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len
„dobrovoľné príspevky“) podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sds“). Výšku a termín platenia dobrovoľných príspevkov určuje sporiteľ zaplatením dobrovoľných príspevkov.
Dobrovoľný príspevok sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený VÚB Generali podľa zákona o sds. Ak
sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pre rozdelenie dobrovoľných príspevkov platí rovnaký pomer aký sporiteľ určil v zmluve o sds alebo v jej
dodatku pre povinné príspevky.
Spôsob platenia dobrovoľných príspevkov (odvádzanie príspevkov zamestnávateľom alebo individuálne platby) určuje sporiteľ. Sporiteľ a VÚB Generali sa
dohodli, že výšku, termín platenia a spôsob platenia dobrovoľných príspevkov môže sporiteľ jednostranne meniť. Administratívne náležitosti platby určuje a
môže jednostranne meniť VÚB Generali.*
Ostatné ustanovenia zmluvy o sds uzavretej medzi VÚB Generali a sporiteľom, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú aj naďalej bez zmeny v
platnosti. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Každá zo zmluvných strán dostane jedno
vyhotovenie Dodatku.
Sporiteľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto Dodatku sú úplné a pravdivé. Sporiteľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov uvedených v tomto Dodatku v
informačnom systéme VÚB Generali a s ich poskytovaním za podmienok a v rozsahu uvedenom v zmluve o sds. Sporiteľ vyhlasuje, že si Dodatok prečítal, jeho
obsahu porozumel a súhlasí s ním, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.
Podpis sporiteľa :....................................................................

Za VÚB Generali d.s.s. a.s.:

Dátum a miesto podpisu sporiteľa: ..............................................

*Bližšie informácie o spôsobe platenia dobrovoľných príspevkov nájdete na webovom sídle www.vubgenerali.sk

