Návrh Dohody o platení dobrovoľných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie
(ďalej len ako „Dohoda“)
AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35902612,
DIČ:2021884260, IČ DPH: SK2021884260, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 3431/B (ďalej len „AEGON
DSS“) Kontaktné údaje: 0850 1234 66, Fax: 02/20 66 81 10
aegondss@aegon.sk, www.aegon.sk

Sporiteľ:

(vyplňte údaje v tabuľke, dátum a podpis v dolnej časti Dohody)
Číslo osobného
dôchodkového účtu*:
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo*:
Adresa trvalého pobytu:
(Ulica, číslo, PSČ, mesto)
(ďalej len „Sporiteľ)
*Uveďte, prosím, aspoň 1 z údajov označených hviezdičkou
1. Predmet Dohody: Predmetom tejto Dohody je súhlas Sporiteľa platiť si
dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
2. Sporiteľ svojím podpisom tejto Dohody
súhlasí
s platením
dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
budú pripísané na jeho osobný dôchodkový účet do dôchodkového fondu
alebo dôchodkových fondov v pomere sporenia určeného Sporiteľom alebo
podľa zákona.
3. Sporiteľ a AEGON DSS sa dohodli, že pri každej platbe dobrovoľného
príspevku na číslo účtu: SK47 1111 0000 0066 2298 6510. Sporiteľ
uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo. Bez bezvýhradnej
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.
4. AEGON DSS akceptáciou Dohody potvrdzuje, že v prípade neplatenia
dobrovoľných príspevkov Sporiteľom, neuplatní voči Sporiteľovi žiadnu
sankciu.

5. Tento návrh Dohody zo strany AEGON DSS je platný až do jeho odvolania.
6. Za akceptáciu návrhu Dohody zo strany Sporiteľa sa považuje doručenie tejto
vyplnenej Dohody do sídla AEGON DSS a nasledujúci pracovný deň po dni jej
doručenia nadobúda platnosť a účinnosť.
7. Sporiteľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tejto Dohode sú úplné a pravdivé.
Sporiteľ vyhlasuje, že si Dohodu prečítal, jej obsahu porozumel a súhlasí
s ňou, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa 01. 01. 2015

Ing. Branislav Buštík
predseda predstavenstva
AEGON, d.s.s., a.s.

Ing. Peter Šterbák
člen predstavenstva
AEGON, d.s.s., a.s.

Dátum a miesto podpisu Sporiteľa:
..................................................................................

Podpis Sporiteľa: ......................................................
Poznámka: Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú daňovo
odpočítateľné do výšky 2 % zo základu dane až do daňového obdobia roku 2016.
Ak sa dohodnete s Vaším zamestnávateľom, že dobrovoľné príspevky na
starobné dôchodkové sporenie za Vás bude zasielať on, informujte ho, prosím, že
pokyny pre zamestnávateľa o platení dobrovoľných príspevkov sú k dispozícii na
internetovej stránke www.aegon.sk.

