
Číslo zmluvy
Miesto pre nalepenie čiarového 

kódu ASDSS

Návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení 
Určenie pomeru sporenia v dôchodkových fondoch - postupná zmena

I. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej aj len “ASDSS”)
 Račianska 62, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 901 624,      
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3425/B

II. Sporiteľ
 Rodné číslo/IČSZ Druh a číslo dokladu totožnosti 

 Titul Meno a priezvisko Titul

 Trvalý pobyt 
Ulica  Číslo
Mesto/Obec PSČ

III. Predmet dodatku
 Týmto dodatkom k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa mení pomer pripisovania identifikovaných povinných 

prípadne aj dobrovoľných príspevkov a zmenou pomeru rozloženia majetku dôjde k presunu časti majetku na osobnom 
dôchodkovom účte tak, aby zodpovedal zvolenému pomeru rozloženia majetku k dňom určeným v dodatku.  ASDSS sa 
zaväzuje majetok v dôchodkovom fonde/dôchodkových fondoch spravovať.

 1.    Sporiteľ žiada o 50 % zníženie zákonného minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku 
tvoreného z povinných príspevkov v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond,  
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s., ktorý sa začína uplatňovať od dovŕšenia 52 rokov veku sporiteľa, podľa § 92 ods. 1  
zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon“): 

   áno            nie

 2.   POSTUPNÁ ZMENA POMERU ROZLOŽENIA MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH, 
   ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodné určenie pomeru rozloženia majetku

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %
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k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

*   Uveďte dátum v tvare DD.MM.RRRR, najskôr k prvému pracovnému dňu po dni platnosti dodatku (Čl. V).  
K jednému dátumu je možné požiadať len o jednu zmenu pomeru rozloženia majetku. 

Poučenie: Od 52 rokov veku sporiteľa musí byť minimálne 10 % úspor tvorených z povinných príspevkov 
v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a každý nasledujúci rok o 10 % viac, takže od veku 61 rokov 
veku sporiteľa musí byť až 100 % úspor tvorených z povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom  
dôchodkovom fonde, pokiaľ sporiteľ nepožiada o 50 % zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej 
hodnoty svojho majetku tvoreného z povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

 3.   NOVÝ POMER PLATENIA PRÍSPEVKOV DO DÔCHODKOVÉHO FONDU/DÔCHODKOVÝCH FONDOV
   (v plnom rozsahu nahrádza pôvodný pomer platenia príspevkov)

k*  GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

 PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  %

súčet 1 0 0  %

IV. Upozornenie: ASDSS je povinná v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky dopĺňať majetok výlučne v GARANT 
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
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V. Záverečné ustanovenia       
Ostatné ustanovenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a ASDSS ostávajú nezmenené. Tento 
dodatok nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu zo strany ASDSS, za ktorý sa považuje deň, v ktorom boli údaje z tohto 
návrhu zevidované v informačnom systéme ASDSS, a ktorý v prípade, že požadovanej zmene nebránia ustanovenia zákona 
o starobnom dôchodkovom sporení, vygeneruje potvrdenie o uzavretí dodatku s fascimile podpisov osôb oprávnených 
konať menom ASDSS. Dodatok nadobúda účinnosť v nasledujúci pracovný deň po dni platnosti dodatku, pokiaľ nie je spo-
riteľom určený neskorší dátum. Sporiteľom určený pomer platenia príspevkov alebo rozloženia majetku (pozri „Poučenie“) 
je neplatný v časti, v ktorej je v rozpore s § 92 zákona.

 V deň platnosti tohto dodatku sa rušia všetky zmeny pomeru sporenia, ktoré mali byť vykonané v budúcnosti na základe 
predchádzajúcich dodatkov k zmluve o SDS alebo návrhov sporiteľa na takéto dodatky.

VI. Osobné údaje
 Informácie o spracúvaní osobných údajov ASDSS sú dostupné na www.asdss.sk/osobne-udaje.

VII. Vyhlásenie
 ASDSS vyhlasuje, že pred podpísaním tejto žiadosti zo strany sporiteľa oboznámila sporiteľa s obsahom Oznámenia 

o spracúvaní a ochrane osobných údajov pre (potencionálnych) sporiteľov, ktoré je uverejnené na webovom sídle                                           
www.asdss.sk/osobne-udaje, čo sporiteľ potvrdzuje svojím podpisom.

VIII.Vyhlásenie sporiteľa:       
Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Dátum podpisu . .

Miesto ...............................................................
  podpis sporiteľa

 Ak je žiadosť zasielaná priamo od sporiteľa, je potrebné, aby bola pravosť podpisu na žiadosti úradne osvedčená.
Osvedčil podľa vyššie uvedeného dokladu totožnosti:

 ....................................................................... ..............................................................................
 meno a priezvisko podpis a odtlačok pečiatky 

Evidenčné číslo oprávnenej osoby
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