
číslo zmluvy

rodné číslo

Údaje vypl ňujte pali čkovým písmom, predmet žiadosti ozna čte "X"
Pôvodné údaje o žiadate ľovi - sporite ľovi (potrebné vyplni ť):

Titul pred menom Meno

Priezvisko Titul za menom

Telefónne číslo

NOVÉ ÚDAJE
Žiados ť o zasielanie výpisu z ODÚ elektronicky na uvedenú e-m ailovú adresu: *

@

Žiados ť o zmenu priezviska

 Žiados ť o zmenu titulu pred menom zmenu titulu za menom

Žiados ť o zmenu trvalej adresy

Žiados ť o zmenu trvalej adresy aj korešponden čnej adresy
Ulica Súpisné č.d. / Orientačné č.d.

Mesto PSČ

Žiados ť o zmenu korešponden čnej adresy
Ulica Súpisné č.d. / Orientačné č.d.

Mesto PSČ

Žiados ť o     zmenu dôchodkového fondu   (pomeru majetku)

  KLASIK, dlhopisový garantovaný d. f. VÚB Generali, d.s.s, a.s. %           zmenu pomeru príspevkov %

  MIX, zmiešaný negarantovaný d. f. VÚB Generali, d.s.s., a.s % %

  PROFIT, akciový negarantovaný d. f. VÚB Generali, d.s.s, a.s. % %

  INDEX, indexový negarantovaný d. f. VÚB Generali, d.s.s., a.s. % %

Ak chce sporiteľ iný pomer príspevkov ako pomer majetku 
(pomer pri dôchodkových fondoch), musí určiť aj pomer pre 
príspevky. Ak sporiteľ neurčí pomer pre pripisovanie nových 
príspevkov do fondov v ktorých sporí, VÚB Generali, d.s.s., a.s. 
postupuje nové príspevky v rovnakom pomere, aký sporiteľ zvolil 
pre rozdelenie svojho majetku v d.f.  Nové príspevky môžu byť 
pripisované do dvoch fondov len v tom prípade, ak jeden fond je 
dlhopisový a druhý fond je rovnaký ako ten, v akom už sporiteľ 
sporí. 

Sporiteľ môže sporiť v dvoch d.f. v tom prípade, ak je jeden z nich dlhopisový garantovaný fond. Ak sporiteľ chce sporiť v 2 d.f. súčasne, je potrebné určiť pomer 
sporenia (pomer majetku) pre jednotlivé d.f., v opačnom prípade VÚB Generali nebude rešpektovať želanie sporiteľa a zmenový formulár je v tomto bode neplatný. 
Zvolený pomer sporenia (majetku) platí v deň realizácie zmeny, po tomto dni sa pomer automaticky prepočíta vzhľadom na aktuálne zhodnotenie d.f. a zvolený 
pomer príspevkov. 

*Od dovŕšenia 52 rokov veku sporiteľa je podľa zákona o sds povinný prevod časti jeho majetku do dlhopisového garantovaného DF a to postupne každoročne 
10% čistej hodnoty majetku sporiteľa (v prvý deň dovŕšenia 52 rokov veku 10%, pri dovŕšení 53 rokov 20% atď).

ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVY
O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

* Sporiteľ súhlasí so zasielaním ročného výpisu z ODÚ v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, čím sa ruší zasielanie výpisu v 
listinnej podobe 

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava 24
IČO: 35 903 058 DIČ:2021884095
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka: 3435/B



Žiados ť o zmenu poberate ľov majetku 
(vyplňte vždy všetkých poberateľov majetku spolu s určenými podielmi v %)

Meno Priezvisko

1.

Rodné číslo Podiel v % Ulica trvalého bydliska oprávnenej osoby

Súpisné č.d. / Orientačné č.d. Mesto trvalého bydliska oprávnenej osoby PSČ

Meno Priezvisko

2.

Rodné číslo Podiel v % Ulica trvalého bydliska oprávnenej osoby

Súpisné č.d. / Orientačné č.d. Mesto trvalého bydliska oprávnenej osoby PSČ

Meno Priezvisko

3.

Rodné číslo Podiel v % Ulica trvalého bydliska oprávnenej osoby

Súpisné č.d. / Orientačné č.d. Mesto trvalého bydliska oprávnenej osoby PSČ

Meno Priezvisko

4.

Rodné číslo Podiel v % Ulica trvalého bydliska oprávnenej osoby

Súpisné č.d. / Orientačné č.d. Mesto trvalého bydliska oprávnenej osoby PSČ

Popíšte požadovanú zmenu slovne:

Podpis žiadate ľa, miesto, dátum:

Číslo a typ dokladu predloženého sporite ľom: OP:     PAS/INÉ:

Meno a priezvisko osoby poverenej VÚB Generali, d.s .s., a.s., ktorá overila totožnos ť klienta, podpis, kód pobo čky 

a pečiatka:

Svojím podpisom potvrdzujem, že dávam súhlas na vykonanie označených zmien, a zároveň vyhlasujem, že som si vedomý právnych 
dôsledkov, ktoré majú požadované zmeny na môj zmluvný vzťah s VÚB Generali d.s.s., a.s.

 Podpis žiadateľa na žiadosti o zmenu zmluvy musí byť úradne osvedčený notárom, alebo obecným/mestským úradom, alebo jeho 
totožnosť musí overiť zamestnanec VÚB, a.s.  alebo Generali poisťovňa, a.s.


