
 
Návrh dodatku  

k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení  
o zmene spôsobu zasielania výpisov z osobného dôchodkového účtu 

 
 
 
Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o sds“): ..................................................... 

 
 
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058, DIČ:2021884095, IČ DPH: SK2021884095, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka: 3435/B 
(ďalej len „VÚB Generali“) 

 
Sporiteľ: 

Titul, meno a priezvisko:..........................................................................................Rodné číslo:................................ 

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................PSČ:.......................... 

1. Predmet dodatku: Zmena spôsobu ročného bezplatného zasielania výpisu z osobného dôchodkového 

účtu (ďalej len „ ODU“) z písomnej formy na zasielanie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú 

adresu (uveďte presne a čitateľne e-mailovú adresu):............................................................................... .   

2. Sporiteľ súhlasí so zasielaním výpisu z ODU podľa bodu 1 tohto dodatku k zmluve o sds (ďalej 
len „Dodatok“) namiesto jeho zasielania v listinnej podobe na jeho adresu. Sporiteľ súhlasí so 

spracúvaním osobných údajov uvedených v tomto Dodatku v informačnom systéme VÚB Generali a na 
ich poskytovanie za podmienok a v rozsahu uvedenom v zmluve o sds.    

 
3. Sporiteľ a VÚB Generali sa dohodli, že e-mailovú adresu pre zasielanie výpisu podľa bodu 1 tohto 

Dodatku je možné meniť alebo dopĺňať na základe písomného oznámenia podpísaného sporiteľom 
doručeného VÚB Generali alebo aj telefonicky prostredníctvom infolinky po overení totožnosti volajúceho 
uvedením mena a priezviska, rodného čísla a čísla zmluvy o sds sporiteľa.  

 
4. Ostatné ustanovenia zmluvy o sds uzavretej medzi VÚB Generali a sporiteľom, ktoré nie sú dotknuté 

týmto Dodatkom, zostávajú aj naďalej bez zmeny v platnosti. Tento návrh Dodatku nadobúda platnosť a 
účinnosť dňom jeho akceptácie  zo strany VÚB Generali, za ktorú sa považuje uvedenie údajov z tohto 
návrhu Dodatku do informačného systému VÚB Generali. VÚB Generali zašle sporiteľovi akceptáciu 
návrhu Dodatku s facsimile podpisov osôb oprávnených konať v mene VÚB Generali.   

 
5. Sporiteľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto Dodatku sú úplné a pravdivé. Sporiteľ vyhlasuje, že si 

Dodatok prečítal, jeho obsahu porozumel a súhlasí s ním, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným 
podpisom. 

 
Vyplnený Dodatok je možné odovzdať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. 

 
 
 

Dátum a miesto podpisu sporiteľa: ......................................................................................... 
          

              

 

        Podpis sporiteľa: .....................................................................                                     


