
Doplnenie iden  fi kácie sporiteľa
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, klient@nn.sk, 
www.nn.sk (ďalej len „NN DSS“)

Číslo zmluvy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
*1* *DIS*
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Beriem na vedomie, že pokiaľ uvediem v tomto doplnení iden  fi kácie sporiteľa pri vyplňovaní svojich iden  fi kačných/kontaktných 
údajov niektorý z týchto údajov v novej, aktualizovanej podobe (opro   pôvodnému stavu na zmluve, ku ktorej sa toto doplnenie 
vzťahuje), považuje sa toto doplnenie za žiadosť o zmenu týchto iden  fi kačných/kontaktných údajov. V prípade zmeny trvalého 
pobytu môže NN DSS vyžiadať priloženie kópie nového dokladu totožnos  .

Osobné údaje sporiteľa
Priezvisko, meno a  tul Rodné číslo

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

Druh dokladu totožnos   Číslo dokladu totožnos  

Štátna príslušnosť Telefonický kontakt E-mailový kontakt

V dňa

Podpis sporiteľa1

1 NN DSS bude akceptovať overenie realizované oprávneným zástupcom NN DSS, notárom alebo matrikou.
2 Nie je potrebné uvádzať v prípade, ak ide o zamestnanca NN DSS alebo zamestnanca maklérskej spoločnos  .
3 Zástupcom maklérskej spoločnos   sa rozumie zamestnanec, člen štatutárneho orgánu alebo podriadený fi nančný agent 

maklérskej spoločnos  .
4 Maklérskou spoločnosťou sa rozumie samostatný fi nančný agent, ktorý má s NN DSS uzatvorenú zmluvu o vykonávaní 
fi nančného sprostredkovania.

1. Ste poli  cky exponovanou osobou?*
2. Máte trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných Rizikových 

krajinách uvedených na www.nn.sk/zrk?
3. Aký je Váš pravidelný zdroj príjmu a zdroj majetku? (aj viacero možnos  )

 Príjem zo závislej činnos    Príjem z nájmu  Iné 
 Príjem z podnikania  Dedičstvo
 Príjem z kapitálového majetku  Výnos z predaja majetku

Doplnenie iden  fi kácie
 Áno    Nie
 Áno    Nie

Iden  fi kácia a overenie iden  fi kácie sporiteľa
Zamestnanec NN DSS / viazaný fi nančný agent NN DSS / zástupca3 maklérskej spoločnos  4, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, 
že iden  fi koval a overil iden  fi káciu sporiteľa na základe jeho dokladu totožnos  .

IdMA Číslo registrácie v NBS2 Meno a priezvisko Podpis
Údaje zamestnanca NN DSS / viazaného fi nančného agenta NN DSS 

Obchodné meno maklérskej spoločnos  4 IdMA maklérskej spoločnos  4 Podpis zástupcu3

IdMA zástupcu3 Číslo registrácie zástupcu3 v NBS2 Meno a priezvisko / názov zástupcu3

Údaje zástupcu3 maklérskej spoločnos  4
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Vysvetlivky
* Ide o informáciu podľa zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnos   a o ochrane pred 
fi nancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“). Spoločnosť má povinnosť 
spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa zákona o AML za účelom predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov 
z trestnej činnos   a fi nancovania terorizmu.

 Poli  cky exponovanou osobou sa podľa zákona o AML rozumie: 
1) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, 

predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo 
obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho 
súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, pro   rozhodnu  u ktorých sa s výnimkou 
osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, 
predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného 
súdu, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d‘aff aires, vysoko postavený príslušník 
ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného 
orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnos   patriacej do vlastníctva štátu, 
generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, 
krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, 
osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii 
vykonávanej v inš  túciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu poli  ckej 
strany alebo poli  ckého hnu  a.

2) fyzická osoba, ktorou je: manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka 
osoby uvedenej v odseku 1), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie  
ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1), alebo rodič alebo súrodenec osoby uvedenej v odseku 1).

3) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého 
klienta ako osoba uvedená v odseku 1) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1), alebo klienta, ktorý bol 
zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1).
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