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Číslo zmluvy o SDS

Elektronická komunikácia

Infolinka 
+421 2 50 122 222 
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Dohoda o elektronickej komunikácii (aktívny prístup na portál sporiteľov) 
Návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporeni (Platenie dobrovoľ-
ných príspevkov)

Platenie dobrovoľných 

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.  
(ďalej aj len „ASDSS“) Pribinova 19, 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

Sporiteľ 

Rodné číslo/IČSZ (uvádzajte bez lomky)

Titul Meno a priezvisko Titul  

Adresa trvalého pobytu – Ulica a číslo  

Telefón

PSČ Mesto/obec Štát  

Email

Dohodu o elektronickej komunikácii nepožadujem 
Dohodu o elektronickej komunikácii (aktívny prístup) požadujem

Predmet dohody

Zmluvné strany sa dohodli, že ich právne úkony smerujúce k zmene obsahu zmluvy 
o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) alebo oznámenia sporiteľa adresované
ASDSS alebo iné právne úkony adresované druhej zmluvnej strane môžu byť urobe-
né elektronickými prostriedkami, a to tie, ktoré možno takto vykonať na www.asdss.
sk v jeho zabezpečenej časti, pričom zaručený elektronický podpis podľa osobitného
zákona sa nevyžaduje, a to v súlade s Podmienkami elektronickej komunikácie ASDSS
(ďalej aj len „podmienky“), ktoré sú prílohou k tejto dohode a s ktorými sporiteľ pod-
písaním tejto dohody súhlasí. Podmienky sú zverejnené na www.asdss.sk a ASDSS je
oprávnená ich jednostranne meniť z dôvodov v nich uvedených. Pre účely zasielania
autorizačného prvku – SMS kódu – sporiteľ poskytuje ASDSS číslo mobilného telefónu
a pre účely elektronickej komunikácie aj email uvedené v časti „Sporiteľ“ a súhlasí s ich
spracúvaním ASDSS a poskytovaním aj na účely, v rozsahu a za podmienok v zmysle
zmluvy o SDS.
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Číslo zmluvy o SDS

Infolinka 
+421 2 50 122 222
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom prijatia návrhu zo strany ASDSS, za ktorý sa 
považuje deň, v ktorom boli údaje z tejto dohody zevidované v informačnom systéme 
ASDSS, a ktorý vygeneruje potvrdenie o uzavretí dohody s podpismi osôb oprávne-
ných konať v mene ASDSS.

Návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – Platenie dobro-
voľných príspevkov nepožadujem 
Návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – Platenie dobro-
voľných príspevkov požadujem

Predmet dodatku

Týmto dodatkom k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa sporiteľ zaväzuje 
platiť dobrovoľné príspevky v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodko-
vom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj len „zákon“) vo výške a čase podľa vlastného uváženia. Z pripísaných a identi-
fikovaných dobrovoľných príspevkov budú vydávané dôchodkové jednotky dôchodko-
vých fondov spravovaných ASDSS, v ktorých si sporiteľ sporí, a to v aktuálnom pomere 
sporenia. Dobrovoľné príspevky je sporiteľ povinný platiť bezhotovostne na účet určený 
ASDSS podľa platobnej inštrukcie ASDSS, ktorú obdrží spolu s akceptáciou návrhu do-
datku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. ASDSS je v prípade pochybností 
oprávnená požadovať od sporiteľa, aby preukázal, že platbu sám vykonal alebo bola 
vykonaná v jeho prospech. Sporiteľ je povinný poskytnúť požadovanú súčinnosť.

Vysvetlenie: 
Konkrétnu výšku dobrovoľného príspevku neuvádzate, nakoľko túto môžete počas 
sporenia ľubovoľne meniť.  
ASDSS bude sporiteľa kontaktovať telefonicky alebo emailom uvedených v časti 
„Sporiteľ“ vo veci odstránenia prípadných nezrovnalostí v platbách.  
Tento dodatok nadobúda účinnosť akceptáciou návrhu dodatku zo strany ASDSS, za 
ktorú sa považuje zavedenie údajov z tohto návrhu dodatku do informačného systému 
ASDSS. Sporiteľovi bude zaslaná akceptácia návrhu dodatku s podpismi osôb opráv-
nených konať menom ASDSS.  
Ustanovenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzavretej 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.

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
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Číslo zmluvy o SDS

Infolinka 
+421 2 50 122 222
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Dátum       Miesto

podpis sporiteľa

meno a priezvisko podpis a odtlačok pečiatky

Vyhlásenie sporiteľa

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Ak je žiadosť zasielaná priamo od sporiteľa, je potrebné, aby bola pravosť podpisu na 
žiadosti úradne osvedčená.

Osvedčil podľa dokladu totožnosti

evidenčné číslo oprávnenej osoby ASDSS
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