DOHODA O PLATENÍ DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV
NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE (ďalej len „Dohoda“)
uzatvorená medzi AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 902 612, DIČ: 2021884260, IČ DPH: SK2021884260,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
3431/B (ďalej len „AEGON DSS“) a sporiteľom.
www.aegon.sk, aegon@aegon.sk, 0850 123 466
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Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení / číslo osobného dôchodkového účtu*:

čiarový kód

2

SPORITEĽ
Titul

Meno

Rodné číslo*

Titul za menom

Priezvisko
Trvalý pobyt (ulica, číslo)

Mesto/Obec

PSČ

Štát

E-mail
Telefón +
*Uveďte, prosím, aspoň 1 z údajov označených hviezdičkou
Ste politicky exponovanou osobou v zmysle definície zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu uvedenej v časti „Vysvetlivky“?

Áno

PREDMET A OBSAH DOHODY
1. Predmetom tejto Dohody je súhlas sporiteľa platiť si dobrovoľné 5. Tento návrh Dohody zo strany AEGON DSS je platný až do jeho
príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
odvolania.
2. Sporiteľ svojím podpisom tejto Dohody súhlasí s platením
6. Za akceptáciu návrhu Dohody zo strany sporiteľa sa považuje
dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
doručenie tejto vyplnenej Dohody do sídla AEGON DSS, pričom
ktoré budú pripísané na jeho osobný dôchodkový účet do dôchodDohoda nadobúda platnosť a účinnosť najneskôr piatym prakového fondu alebo dôchodkových fondov v pomere sporenia
covným dňom nasledujúcim po dni doručenia Dohody do sídla
a v pomere platenia príspevkov určeného sporiteľom v zmluve
AEGON DSS.
o starobnom dôchodkovom sporení pre povinné príspevky*.
7. Sporiteľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tejto Dohode sú úplné a prav3. Sporiteľ a AEGON DSS sa dohodli, že každá platba
divé. Sporiteľ vyhlasuje, že si Dohodu prečítal, jej obsahu porozumel
dobrovoľného príspevku bude poukázaná na číslo účtu:
a súhlasí s ňou, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.
SK47 1111 0000 0066 2298 6510 BIC: UNCRSKBX. Sporiteľ
uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo. Bez bezvýhradV Bratislave dňa 31. 08. 2018
nej akceptácie tejto Dohody zo strany sporiteľa, jej doručenia
AEGON DSS a uvedenia rodného čísla pri každej platbe dobrovoľného príspevku, nebude AEGON DSS môcť priradiť platbu dobrovoľného príspevku sporiteľa a táto platba bude sporiteľovi vrátená.
Ing. Branislav Buštík
4. AEGON DSS akceptáciou Dohody potvrdzuje, že v prípade
Ing. Peter Šterbák
neplatenia dobrovoľných príspevkov sporiteľom, neuplatní voči predseda predstavenstva
člen predstavenstva
AEGON, d.s.s., a.s.
Sporiteľovi žiadnu sankciu.
AEGON, d.s.s., a.s.
* Ak máte záujem o rozdielny pomer platenia príspevkov a/alebo rozdielny pomer sporenia pre dobrovoľné a povinné príspevky,
vyplňte prosím žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (počas sporenia).

Podpis sporiteľa
V

Dňa

Totožnosť overená podľa (typ, číslo dokladu):

Štát vydania

Podpis sporiteľa (podľa podpisového vzoru)

VYSVETLIVKY
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení
I. Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej
je alebo bola zverená významná verejná funkcia a zahŕňa: 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 ústavného súdu alebo iných súdnych
orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d‘affaires,
vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov
alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podDSS_PDP_SDS_18_08/18_08_31

niku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách
Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
II. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba,
ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné
postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode
I., dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode I. alebo osoba,
ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby
uvedenej v bode I., alebo rodič osoby uvedenej v bode I..
III. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba,
o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého
klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená
v bode I. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode I., alebo
klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode I..
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