
 
 
 
 
Vážený sporiteľ, 
 
Ak si naďalej želáte zostať sporiteľom iného ako dlhopisového garantovaného fondu, vyplňte, 
podpíšte a doručte, prosím, toto VYHLÁSENIE najneskôr do 31.3.2013 na adresu spoločnosti 
(rozhodujúci je dátum doručenia): 
 

 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava  
 

 alebo ho odovzdajte na ktorejkoľvek z pobočiek ING v rámci SR 
 

 alebo zašlite ako scan e-mailom na adresu: vyhlasenie@ing.sk 
 
Pokiaľ nedoručíte toto VYHLÁSENIE do vyššieuvedeného termínu, stanete sa k 30.4.2013 sporiteľom 
fondu Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. – ING d.s.s., a.s., do ktorého budú presunuté všetky 
prostriedky z pôvodného negarantovaného fondu.  
 
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že aj po tejto zmene máte naďalej právo kedykoľvek zmeniť 
svoje rozhodnutie a požiadať o zmenu fondu či už písomne alebo on-line po prihlásení sa na Váš 
osobný dôchodkový účet. 
 
Vaša ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

 
 
 

VYHLÁSENIE 
  

 
 
Podpísaný 
................................................................................................................................................................... 
(meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko – vyplňte prosím čitateľne) 
 
 
číslo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení:                                                                                                              
 
 
týmto  vyhlasujem, že  som si vedomý skutočnosti, že v akciovom negarantovanom dôchodkovom 
fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom 
dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok podľa § 63d 
zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. S vedomím tejto skutočnosti som rozhodnutý zostať sporiteľom v 
dôchodkovom fonde, v ktorom som k dnešnému dňu sporiteľom. 
  
  
V ........................................... dňa ........................... 2013    Podpis ........................................................ 
  
  
Poučenie:  
 
Podľa § 123ai zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z.z., je sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v 
akciovom negarantovanom  dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde 
a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, povinný toto vyhlásenie podpísať a doručiť 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013, inak sa dňom 30. apríla 2013 
stane sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. 

             


