Dodatok k zmluve

Starobné dôchodkové sporenie
ČÍSLO ZMLUVY

uzatvorenej 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“) medzi zmluvnými stranami:
AXA d.s.s., a.s., sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 903 821, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3441/B (ďalej len „Spoločnosť“)
SPORITEĽ
PRIEZVISKO

DÁTUM
NARODENIA

MENO, TITUL

RODNÉ
ČÍSLO

ULICA TRVALÉHO BYDLISKA, ČÍSLO
MESTO/OBEC TRVALÉHO BYDLISKA

PSČ

Podpisom tohto dodatku prejavujem svoju vôľu platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie podľa Zákona.
DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK
EUR/MESAČNE

VÝŠKA PRÍSPEVKU
ČÍSLO ÚČTU PRE PLATBU
DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV

ALEBO

% Z HRUBEJ MZDY/MESAČNE

SK58 1111 0000 0014 2315 3484

PODMIENKY PLATENIA DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV
Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom
dôchodkovom sporení alebo týmto dodatkom. Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho
zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol. Zamestnanec je povinný informovať svojho
zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo o jej zmene, a ak žiada
zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, je povinný informovať ho aj o svojom záväzku
platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných
príspevkov. Pokiaľ sporiteľ výšku dobrovoľného príspevku neuvedie, za výšku dobrovoľného príspevku
bude považovaná výška prvého pripísaného dobrovoľného príspevku. Ak sporiteľ zaplatí dobrovoľný
príspevok v inej výške, ako bola dohodnutá, bude sa za výšku dobrovoľného príspevku považovať
výška posledného pripísaného dobrovoľného príspevku, pokiaľ z údajov o platbe dobrovoľného
príspevku nevyplýva niečo iné, alebo pokiaľ sporiteľ túto výšku nenamietne do jedného mesiaca
od jeho pripísania. Dobrovoľný príspevok, stanovený mesačne percentom z hrubej mzdy, môže byť
odvádzaný iba zamestnávateľom a rozdielna výška takto stanoveného dobrovoľného príspevku,
nebude považovaná za zmenu výšky dobrovoľného príspevku. Výšku dobrovoľného príspevku
stanoveného mesačne percentom z hrubej mzdy je možné meniť iba písomne.

Podrobné informácie o platení alebo odvádzaní dobrovoľných príspevkov sú uverejnené na webovom
sídle Spoločnosti. Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, za správu dôchodkových fondov
a za zhodnotenie, je uvedená v štatúte jednotlivých fondov.
PODPIS
DÁTUM PODPISU

MIESTO PODPISU

PODPIS SPORITEĽA

03/2015

ZA SPOLOČNOSŤ:

Ing. Peter Socha
predseda predstavenstva AXA d.s.s., a.s.

Ing. Ľubor Vrlák
člen predstavenstva AXA d.s.s., a.s.

Korešpondenčná adresa: A XA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 815 85 Bratislava, Slovenská republika
Sídlo spoločnosti: A XA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
AX A linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk
IČO: 35 903 821, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3441/B

