
II. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.
Sporiteľ svojim podpisom vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé.
Sporiteľ vyhlasuje, že nie je držiteľom zelenej karty. Ak áno, označte krížikom.  Áno 
Zástupca, inves  čný poradca alebo splnomocnenec Sporiteľa nie je americká osoba. Ak áno, označte krížikom.  Áno
Podpis Sporiteľa na Dodatku musí byť overený úradne (notár, matrika) alebo oprávneným zástupcom NN DSS.

I. Predmet Dodatku 
Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že Sporiteľ si bude prispievať na starobné dôchodkové sporenie aj dobrovoľ-
nými príspevkami, ktoré bude pla  ť: 

 zamestnávateľ za zamestnanca/Sporiteľa na základe Dohody o zrážkach zo mzdy
 priamo Sporiteľ

Výška dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je obmedzená a dobrovoľné príspevky sa nezapo-
čítavajú do obdobia dôchodkového sporenia pre účely získania nároku na starobný dôchodok. Ak Sporiteľ požiada svoj-
ho zamestnávateľa o zasielanie dobrovoľných príspevkov, zamestnávateľ je povinný uzatvoriť so zamestnancom Dohodu 
o zrážkach zo mzdy a zasielať do NN DSS spolu s každou platbou aj rozpis dobrovoľných príspevkov podľa vzoru rozpisu 
uverejneného na webovom sídle NN DSS (www.nndss.sk). 
Na prípadné neplatenie dobrovoľných príspevkov sa nevzťahujú žiadne sankcie.

  hodiace sa vyznačiť krížikom

Dodatok k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – 
dobrovoľné príspevky (ďalej len „Dodatok“) medzi
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3434/B, Klientska linka: 0850 111 464 
(ďalej len „NN DSS“) a 

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo zmluvy o starobnom 
dôchodkovom sporení

*1* *DODA*
*DODA**1*

Podpis Sporiteľa
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Zamestnanec / fi nančný agent NN DSS, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že iden  fi koval a overil iden  fi káciu Sporiteľa na 
základe jeho dokladu totožnos   (OP, pas). 
Druh dokladu totožnos   Číslo dokladu totožnos  

Meno a priezvisko zamestnanca / fi nančného agenta NN DSS Podpis zamestnanca / fi nančného agenta NN DSS

Sporiteľ
Priezvisko Meno Titul Pohlavie

Dátum narodenia (deň, mesiac, rok) Rodné číslo Štátna príslušnosť

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu) Obec, štát PSČ

Telefonický kontakt E-mail

Sporiteľ berie na vedomie, že pokiaľ uvedie v tomto Dodatku pri vyplňovaní svojich iden  fi kačných/osobných údajov niektorý 
z týchto údajov v novej, aktualizovanej podobe (opro   pôvodnému stavu na zmluve, ku ktorej sa tento Dodatok vzťahuje), pova-
žuje sa tento Dodatok  ež za žiadosť o zmenu týchto iden  fi kačných/osobných údajov.

@

 muž   žena

Ing. Peter Brudňák 
predseda predstavenstva 

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Mgr. Mar  n Višňovský, PhD. 
člen predstavenstva 

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Poznámka: Ak Sporiteľa zastupuje (napr. ako neplnoletého) iná osoba, je potrebné predložiť  ež vyplnený formulár "Dopl-
nenie iden  fi kácie" s uvedením kompletných iden  fi kačných údajov zástupcu. V prípade nepredloženia formulára bude zo 
strany NN DSS požadované doplnenie iden  fi kácie zástupcu Sporiteľa.
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