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Žiadosť o zmenu pomeru sporenia v dôchodkových fondoch 
(ďalej len „Žiadosť“)
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Zmluva o starobnom 
dôchodkovom sporení číslo 

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“) 

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Zmenu rozloženia majetku v dôchodkových fondoch žiadam vykonať

Jednorázovo 
Postupným presunom s počtom presunov  3       6       12

Zároveň žiadam o zmenu pomeru pripisovania príspevkov v rovnakom percentuálnom rozložení ako cieľové percentuálne 
rozloženie majetku v dôchodkových fondoch uvedené v čas   1. tejto žiados  , ak v tejto žiados   nie je uvedené inak.

Vyznačte iba jednu z možnos  ; v prípade 
nevyznačenia žiadnej z možnos   bude zmena 

vykonaná jednorázovo.

ZMENA POMERU SPORENIA V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH 

1. Žiadam o zmenu rozloženia majetku v dôchodkových fondoch:
Majetok v %

Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN DSS
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN DSS
Index Euro – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS
Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS
(ďalej len „fond“ alebo „d.f.“) (súčet 100 %)

Sporiteľ si môže vybrať iba jeden 
negarantovaný d.f. alebo kombináciu jedného 

negarantovaného d.f. a garantovaného d.f.

2. Žiadam o zmenu pomeru pripisovania príspevkov v rozdielnom percentuálnom rozložení ako percentuálne rozloženie 
majetku v dôchodkových fondoch uvedené v čas   1. tejto žiados  , a to:

Príspevky  v % (súčet 100 %)

Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN DSS
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN DSS
Index Euro – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS
Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS

V prípade výberu kombinácie jedného 
negarantovaného d.f. a garantovaného d.f. 

výber fondov musí byť rovnaký pre majetok 
aj príspevky, percentuálny pomer rozloženia 

môže byť rôzny.

Priezvisko, meno a  tul Pohlavie

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu)  Štátna príslušnosť Rodné číslo

PSČ Obec, štát Druh a číslo dokladu totožnos   

Telefonický kontakt E-mail

Sporiteľ

 muž   žena

 Žiadam o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku tvoreného z povinných príspevkov 
vo fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS podľa § 92 ods. 2 Zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a to až do odvolania.  Áno

3. Žiadam o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru v garantovanom fonde o 50 %

Žiadam o zasielanie výpisov z osobného dôchodkového účtu (ďalej len „ODÚ“) a ostatnej korešpondencie:
 elektronicky na vyššieuvedený e-mail, prípadne na e-mail, ktorý oznámim NN DSS po určení spôsobu zasielania výpisov 
z ODÚ ako svoj aktuálny e-mail, a sprístupnenie cez klientsky účet na portáli WebKlient

 v lis  nnej podobe na korešpondenčnú adresu oznámenú NN DSS, resp. adresu trvalého pobytu, v prípade ak 
korešpondenčná adresa nebola určená a sprístupnenie cez klientsky účet na portáli WebKlient

 výlučne sprístupnením na klientskom účte portálu WebKlient (výpis nebude doručovaný elektronicky ani lis  nne)

ZMENA SPÔSOBU ZASIELANIA VÝPISOV Z OSOBNÉHO DÔCHODKOVÉHO ÚČTU 
vyberte iba jednu z možnos  



1. Sporiteľ berie na vedomie, že pokiaľ uvedie v tejto Žiados   pri vyplňovaní svojich iden  fi kačných/kontaktných údajov 
niektorý z týchto údajov v novej, aktualizovanej podobe (opro   pôvodnému stavu na zmluve, ku ktorej sa táto Žiadosť 
vzťahuje), považuje sa táto Žiadosť  ež za žiadosť o zmenu týchto iden  fi kačných/kontaktných údajov.

2. Sporiteľ berie na vedomie, že s investovaním príspevkov je spojené riziko možného poklesu hodnoty inves  cie. Miera 
rizika je závislá od inves  čného profi lu d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je povinná v prípade poklesu 
hodnoty dôchodkovej jednotky dopĺňať majetok výlučne v d.f.  Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS.

3. Sporiteľ berie na vedomie, že ním určený pomer rozloženia čistej hodnoty majetku je neplatný v čas  , v ktorej je v rozpore 
so Zákonom; v prípade takéhoto určenia pomeru rozloženia čistej hodnoty majetku bude Žiadosť spracovaná v pomere, 
ktorý umožňuje § 92 Zákona. 

4. Sporiteľ vyhlasuje, že nie je držiteľom zelenej karty. Ak ste držiteľom zelenej karty, označte krížikom.  Áno 
5. Sporiteľ vyhlasuje, že jeho zástupca, inves  čný poradca alebo splnomocnenec nie je americká osoba. Ak váš zástupca, 

inves  čný poradca alebo splnomocnenec je americká osoba, označte krížikom.  Áno
6. Sporiteľ berie na vedomie, že ak mu výpis z ODÚ v lis  nnej podobe nebude možné doručiť z dôvodov na strane Sporiteľa, 

povinnosť zasielať výpisy z ODÚ sa považuje za splnenú sprístupnením výpisu z ODÚ Sporiteľovi prostredníctvom klientskeho 
účtu na portáli WebKlient.

Vyhlásenia

1. Táto Žiadosť sa považuje za návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a jeho akceptáciou sa mení pomer 
pripisovania nových povinných aj dobrovoľných príspevkov; zmenou d.f. pre rozloženie majetku Sporiteľa dôjde k presunu 
majetku alebo jeho čas   na ODÚ Sporiteľa tak, aby zodpovedal zvolenému pomeru rozloženia majetku ku dňu účinnos   
dodatku. V prípade, ak zmenám navrhovaným v tomto návrhu dodatku nebránia ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov, dodatok nadobudne platnosť v prípade jednorazovej zmeny rozloženia majetku v d.f. a zmeny pomeru 
pripisovania nových príspevkov nasledujúci pracovný deň po dni doručenia návrhu dodatku do sídla spoločnos   NN DSS 
(prija  e návrhu zo strany NN DSS) a účinnosť v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni platnos   dodatku. 

2. V prípade zmeny pomeru rozloženia majetku postupným presunom sa akceptáciou zo strany NN DSS (ktorá nastane, 
v prípade ak zmenám navrhovaným v tomto dodatku nebránia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, 
nasledujúci pracovný deň po dni doručenia návrhu dodatku do sídla spoločnos   NN DSS – prija  e návrhu dodatku zo strany 
NN DSS) postupne v pravidelnom mesačnom intervale (v počte intervalov, ktoré si Sporiteľ určil v tomto návrhu dodatku) 
mení pomer rozloženia majetku v zvolených d.f. až do dosiahnu  a žiadaného pomeru rozloženia majetku vo vybranom 
d.f./vybraných d.f. Prvý presun majetku nadobudne účinnosť v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni platnos   dodatku 
a následné zmeny rozloženia majetku budú realizované a účinné v nasledujúcich číselne zhodných dňoch mesiacov s dňom 
kedy nadobudla účinnosť prvá postupná zmena pomeru rozloženia majetku v d.f. Ak deň zmeny pomeru rozloženia majetku 
pripadne na nepracovný deň alebo na deň, kedy zmenu nie je možné z technických príčin na strane NN DSS spracovať alebo 
deň, ktorý sa číselne nenachádza v mesiaci, v ktorom má byť zmena realizovaná, zmena pomeru rozloženia majetku v d.f. 
bude realizovaná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Postupný presun majetku v d.f. sa vykonáva v Sporiteľom stanovených 
intervaloch v percentuálne rovnomerných objemoch majetku rozložených rovnomerne v závislos   od počtu intervalov 
postupného presunu a cieľového pomeru rozloženia majetku stanoveného Sporiteľom v tomto návrhu dodatku, ak nie je 
v tomto návrhu dodatku uvedené inak. 

3. Sporiteľ berie na vedomie, že ak si vyberie inú kombináciu garantovaného a negarantovaného d.f. akú mal pred podaním 
Žiados  , prvý presun majetku bude vykonaný tak, že majetok z negarantovaného d.f. bude v rovnakom percentuálnom 
pomere presunutý do novozvoleného negarantovaného d.f. a zároveň v rámci prvého presunu majetku bude v závislos   od 
Sporiteľom zvoleného cieľového stavu rozloženia majetku a zvoleného počtu postupných presunov majetku vykonaný prvý 
rovnomerný presun majetku z/do garantovaného d.f. podľa toho či si Sporiteľ vybral postupný presun z negarantovaného 
d.f. do garantovaného d.f. alebo z garantovaného d.f. do negarantovaného d.f.

4. V deň platnos   tohto dodatku sa rušia všetky zmeny pomeru rozloženia majetku Sporiteľa, ktoré mali byť vykonané 
v budúcnos   na základe predchádzajúcich dodatkov k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení Sporiteľa.

5. Akceptáciou zmeny žiados   Sporiteľa o zmenu pomeru sporenia v d.f. v čas   rozloženia majetku zo strany NN DSS po 
akceptácií tejto Žiados   zo strany NN DSS sa rušia v plnom rozsahu všetky zmeny pomeru rozloženia majetku Sporiteľa v d.f., 
ktoré mali byť vykonané v budúcnos   v súlade s touto Žiadosťou.

6. NN DSS zašle na kontaktnú adresu Sporiteľa potvrdenie o uzavre   dodatku.

Osobitné ustanovenia

1 V prípade ak Sporiteľ spisuje žiadosť za prítomnos   zamestnanca NN DSS/viazaného fi nančného agenta NN DSS/zástupcu 
maklérskej spoločnos  , iden  fi káciu a overenie iden  fi kácie sporiteľa vykoná zamestnanec NN DSS/viazaný fi nančný 
agent NN DSS/zástupca maklérskej spoločnos  .

Podpis Sporiteľa

V  dňa 

Zamestnanec NN DSS / viazaný fi nančný agent NN DSS / zástupca maklérskej spoločnos  , týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že 
iden  fi koval a overil iden  fi káciu Sporiteľa na základe jeho dokladu totožnos  :

IdMA Číslo registrácie v NBS Meno a priezvisko Podpis 

Obchodné meno maklérskej spoločnos   IdMA maklérskej spoločnos   

Iden  fi kácia a overenie iden  fi kácie Sporiteľa1
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