DOHODA O VYPLÁCANÍ VÝNOSU Z INVESTOVANIA
(ďalej len „Dohoda“) uzatvorená podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o SDS“)
medzi spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 902 612, DIČ: 2021884260, 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

čiarový kód
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Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení / číslo osobného dôchodkového účtu:
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Osobné údaje sporiteľa
Titul

Meno*

Titul za menom

Priezvisko*

Rodné číslo* (identiﬁkačné číslo sociálneho zabezpečenia)
Rodné priezvisko*
Trvalý pobyt (ulica, číslo)*

Mesto/Obec*

Dátum narodenia*
Miesto narodenia*

PSČ

Štátna príslušnosť*

Štát

Telefón* +
E-mail*
Korešpondenčná adresa, ak sa nezhoduje s trvalým pobytom (ulica, číslo)
Mesto/Obec

PSČ

Štát

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

AEGON DSS a sporiteľ sa dohodli na vyplácaní výnosu z investovania
Výnos bude poukazovaný ročne na:
(príslušnú možnosť označte krížikom)
Prevodom na účet
IBAN

SWIFT/BIC

V prípade účtu mimo eurozónu:
IBAN
Názov banky
SWIFT/BIC
Adresa banky
Majiteľ účtu

Štát

Poštovým poukazom na uvedenú adresu trvalého pobytu (Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností bude veľmi malá nasporená suma
poukázaná zo strany AEGON DSS na adresu trvalého pobytu sporiteľa nachádzajúcu sa výlučne na území Slovenskej republiky.).
Sporiteľ podpísaním tejto Dohody vyhlasuje, že je majiteľom účtu, na ktorý žiada AEGON DSS o vyplácanie výnosu z investovania.
Podmienkou platnosti Dohody je dovŕšenie dôchodkového veku sporiteľa, ktorý je potrebné preukázať spôsobom, ktorý stanoví AEGON DSS.
Výnos z investovania sa sporiteľovi vypláca za kalendárny rok v trvaní 12 mesiacov, ktorý začína plynúť v závislosti odo dňa podpisu tejto
Dohody (ďalej len „Rozhodný deň“). Ak je dátum podpisu Dohody do 15. dňa v kalendárnom mesiaci vrátane, Rozhodný deň je 1. deň
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, kedy bola Dohoda podpísaná. Ak je dátum podpisu Dohody po 15. dni
v kalendárnom mesiaci, Rozhodný deň je 1. deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po podpise Dohody.
Výnos z investovania sa sporiteľovi vypláca 1x ročne. Za predpokladu, že suma výnosu z investovania je nižšia ako 10 €, výnos z investovania sa sporiteľovi nevypláca.
Sumu vyplácaného výnosu z investovania môže AEGON DSS znížiť o oprávnene vynaložené náklady AEGON DSS na jeho výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.
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Podpis sporiteľa/zákonného zástupcu a oprávneného zástupcu AEGON DSS:
Meno a priezvisko/Obchodné meno osoby, ktorá za a v mene AEGON DSS uzatvára Dohodu:
Miesto uzatvorenia Dohody*
Podpis osoby, ktorá za a v mene
AEGON DSS uzatvorila Dohodu*

Dátum uzatvorenia Dohody* Totožnosť overená podľa (typ, číslo dokladu)*
Podpis sporiteľa*

Dohoda zaniká dňom, kedy Sporiteľ začal poberať starobný alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom alebo formou
doživotného dôchodku.

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 podniku alebo obchodnej spoločnosti patria-

cej 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..

Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch; rovnopis 1 - AEGON DSS, rovnopis 2 - FINANČNÝ AGENT, rovnopis 3 - SPORITEĽ
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