
*1*      *ZMEN* 
*1*                       *ZMEN* 

 
Dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení/ 

Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu (ďalej len „dodatok/žiadosť“) 
 

 

I. Osobný dôchodkový účet /Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení číslo:   
 
II. ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 902 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3434/B 
 
III. Sporiteľ 
Priezvisko, meno, titul: .......................................................................................................................................................... 

Trvalý pobyt (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto):................................................................................................................... 

 
IV. Zmena údajov sporiteľa 
(sporiteľ môže zároveň požiadať o zmenu údajov na zmluve) 
1. Zmena kontaktných údajov – korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, e-mail. Zmenu kontaktných údajov môžete vykonať po 

úspešnej autorizácii (prostredníctvom Klientskeho čísla a PIN-u) aj telefonicky na tel.: 02/59 800 733 alebo na 0850 111 464.  
2. Zmena priezviska, trvalej adresy – v prípade tejto zmeny priložte, prosím, kópiu občianskeho preukazu. 
3. Určenie/zmena poberateľa majetku - vrátane rodného čísla, adresy trvalého pobytu a % podielu jednotlivých poberateľov 
 
 
 
 
 
 
 
V. Zmena spôsobu zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu (ďalej iba „ODÚ) a spôsobu vykonávania 

zmien (zmena kontaktných údajov, zmena trvalej adresy, zmena fondu).  
Elektronický výpis a zmeny budú sprístupnené v priebehu roku 2012. 

 

 Žiadam o zasielanie výpisu z ODÚ elektronicky a súhlasím, že výpis mi od umožnenia tejto zmeny nebude 
zasielaný poštou. Zároveň žiadam o umožnenie vykonávať zmeny na zmluve elektronicky, prostredníctvom 
zabezpečenej zóny pre Vstup na ODÚ. Elektronické zasielanie výpisu znamená, že výpis bude uložený 
v schránke sporiteľa v zabezpečenej zóne pre Vstup na ODÚ prostredníctvom pridelených zabezpečovacích 
prvkov (Klientske číslo, PIN, heslo).  

 

VI. Predmet dodatku/žiadosti: Prestup sporiteľa do dôchodkového fondu (vyberte, prosím, jeden z fondov): 
 

 Dynamika – Rastový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
 Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
 Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  
Povinnosť dopĺňať majetok do konzervatívneho dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej 
jednotky zostáva zachovaná. 

 
VII. Dodatok/žiadosť je účinný/á dňom prestupu v súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení v platnom znení okrem článku V. tohto dodatku/žiadosti, ktorý bude účinný dňom zavedenia zmeny do 
informačného systému spoločnosti.  
 

Podpis sporiteľa na dodatku/žiadosti musí byť overený úradne alebo oprávneným zástupcom ING DSS. Sporiteľ 
svojim podpisom vyhlasuje, že vyššieuvedené údaje sú pravdivé. Dodatok/žiadosť je potrebné odoslať na adresu ING 
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ako doporučenú listovú zásielku. 

 

V ........................................................, dňa .............................   
 
 
 
 
 
Dušan Quis   Renata Mrázová          ................................................... 
člen predstavenstva  člen predstavenstva           podpis sporiteľa 

          


