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Číslo zmluvy o SDS

Dodatok k zmluve o starobnom 

Infolinka 
+421 2 50 122 222 
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

podľa § 46i zák. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení (zákon o SDS)

dôchodkovom sporení – 
vyplácanie výnosu z investovania

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.  
(ďalej aj len „ASDSS“) Pribinova19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,  
IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č. 3425/B, korešpondenčná adresa: P.O.BOX 248,  
810 00 Bratislava 1

Navrhovateľ – Sporiteľ 

Rodné číslo/IČSZ

Titul Meno a priezvisko Titul  

Rodné priezvisko

Dátum narodenia       Miesto narodenia

Štátna príslušnosť      Daňová rezidencia (1)

Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 

Adresa trvalého pobytu – Ulica a číslo  

Korešpondečná adresa – Ulica a číslo  

Kontaktné údaje – Telefón

PSČ Mesto/obec Štát  

PSČ Mesto/obec Štát  

Email

(1) ak je sporiteľ daňovým rezidentom iného štátu ako Slovenská republika, je povinný bezodkladne 
doručiť ASDSS potvrdenie o daňovej rezidencii, DIČ a čísle povinného sociálneho poistenia
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Číslo zmluvy o SDS

Predmet dohody

Žiadam o vyplácanie výnosu z investovania majetku sporiteľa v dôchodkových fon-
doch, ktorý vznikol  po dni doručenia tejto žiadosti, najskôr však po dovŕšení dôchod-
kového veku sporiteľa (ďalej aj len „výnos“) 

      mesačne štvrťročne          polročne            ročne

Sporiteľ a ASDSS sa dohodli, že ASDSS nie je povinná vyplatiť výnos v lehote splatnosti 
v zmysle zvolenej frekvencie, ak je nižší ako suma podľa § 46e ods. 9 zákona o SDS 
(ďalej aj len „medián“). V takomto prípade ASDSS vyplatí výnos v najbližšie nasledu-
júcej lehote  splatnosti v zmysle zvolenej frekvencie po tom, čo výnos dosiahne sumu 
najmenej vo výške mediánu.

Infolinka 
+421 2 50 122 222
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Spôsob výplaty

bankový prevod 
Predčislie účtu Číslo účtu Kód banky 

IBAN 

hotovosť k rukám sporiteľa na adresu trvalého pobytu uvedenú vyššie 
korešpondenčnú uvedenú vyššie 
na inú, nizšie uvedenú adresu: 

 
 

 

ASDSS je oprávnená znížiť mesačnú sumu starobného dôchodku, predčasného starob-
ného dôchodku o oprávnene vynaložené náklady ASDSS na ich výplatu v hotovosti 
alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.

Elektronická komunikácia

Práva a povinnosti strán dohody pri elektronickej komunikácii, najmä pri Pasívnom a 
Aktívnom prístupe Sporiteľa na Portál sa spravujú Podmienkami elektronickej komuni-
kácie ASDSS (ďalej aj len „PEK“), ktoré sú prílohou k tomuto dodatku. Sporiteľ súhlasí s 
ich obsahom a zaväzuje sa ich dodržiavať. V súvislosti s Aktívnym prístupom na Portál 
pre účely zasielania autorizačného prvku – SMS kódu – sporiteľ poskytuje ASDSS číslo 
mobilného telefónu a pre účely elektronickej komunikácie aj email, uvedené vyššie  
v časti Kontaktné údaje. Ak sporiteľ neposkytne číslo mobilného telefónu, bude Aktívny 
prístup pre sporiteľa nedostupný.

Ulica a číslo  

PSČ Mesto/obec Štát  

Vyplácanie výnosu

1. Výnos môže ASDSS vyplácať sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nie je
poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku
programovým výberom, ak ju o to požiadal.

2. Výnos ASDSS vypláca pozadu, a to vždy najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí  obdobia zvolenej frekvencie (lehota splat-
nosti).

3. Výnos nie je dôchodkom starobného dôchodkového sporenia.
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Číslo zmluvy o SDS

Infolinka 
+421 2 50 122 222
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Vyhlásenie

ASDSS vyhlasuje, že pred podpísaním tohto dodatku zo strany sporiteľa oboznámila 
sporiteľa s aktuálnymi PEK, čo sporiteľ potvrdzuje svojím podpisom.

Povinnosti sporiteľa

Sporiteľ je povinný ASDSS bezodkladne oznámiť a preukázať zmenu uvedenej daňo-
vej rezidencie (v časti „Navrhovateľ – Sporiteľ“) a požadovaných údajov.

Osobné údaje

ASDSS vyhlasuje, že pred podpísaním tejto žiadosti zo strany sporiteľa oboznámila 
sporiteľa s obsahom Oznámenia o spracúvaní a ochrane osobných údajov pre (poten-
ciálnych) sporiteľov, ktoré je uverejnené na www.asdss.sk/osobne-udaje, čo sporiteľ 
potvrdzuje svojím podpisom

Záverečné ustanovenia

Ustanovenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej medzi sporiteľom 
a ASDSS, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostavajú v platnosti bezo zmeny. 
Tento dodatok nadobúda účinnosť akceptáciou návrhu dodatku zo strany ASDSS, za 
ktorú sa považuje zavedenie údajov z tohto návrhu dodatku do informačného systému 
ASDSS, ak sú splnené podmienky pre vyplácanie výnosu z investovania. V takomto 
prípade bude sporiteľovi zaslaná akceptácia návrhu dodatku s kópiou podpisov osôb 
oprávnených konať menom ASDSS.

Dátum       Miesto

podpis sporiteľa

Vyhlásenie sporiteľa/žiadateľa

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

meno a priezvisko podpis a odtlačok pečiatky

Osvedčil podľa dokladu totožnosti

evidenčné číslo oprávnenej osoby ASDSS
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