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NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3434/B, Klientska linka: 0850 111 464 
(ďalej len „NN DSS“) 

*ZSZVODU**1*NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
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Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení/
Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom 

Žiadosť o určenie spôsobu zasielania výpisov z osobného dôchodkového účtu

Žiadam o zasielanie výpisov z osobného dôchodkového účtu (ďalej len „ODÚ“) a ostatnej korešpondencie:
 elektronicky na vyššieuvedený e-mail, prípadne na e-mail, ktorý oznámim NN DSS po určení spôsobu zasielania výpisov z ODÚ 
ako svoj aktuálny e-mail, a sprístupnenie cez klientsky účet na portáli WebKlient

 v lis  nnej podobe na korešpondenčnú adresu oznámenú NN DSS, resp. adresu trvalého pobytu, v prípade ak korešpondenčná 
adresa nebola určená a sprístupnenie cez klientsky účet na portáli WebKlient

 výlučne sprístupnením na klientskom účte portálu WebKlient (výpis nebude doručovaný elektronicky ani lis  nne)
vyberte iba jednu z možnos  
Vyhlásenia Sporiteľa/Poberateľa
1. Sporiteľ/Poberateľ berie na vedomie, že pokiaľ uvedie v tejto Žiados   o určenie spôsobu zasielania výpisov z ODÚ (ďalej len 

„Žiadosť“)  pri vyplňovaní svojich iden  fi kačných/kontaktných údajov niektorý z týchto údajov v novej, aktualizovanej podobe 
(opro   pôvodnému stavu na zmluve, ku ktorej sa táto Žiadosť vzťahuje), považuje sa táto Žiadosť  ež za žiadosť o zmenu týchto 
iden  fi kačných/kontaktných údajov.

2. Sporiteľ/Poberateľ berie na vedomie, že ak výpis z ODÚ v lis  nnej podobe nebude možné doručiť Sporiteľovi/Poberateľovi 
z dôvodov na strane Sporiteľa/Poberateľa, povinnosť zasielať výpisy z ODÚ sa považuje za splnenú sprístupnením výpisu z ODÚ 
Sporiteľovi/Poberateľovi prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient.

3. Sporiteľ/Poberateľ berie na vedomie, že NN DSS spracúva osobné údaje Sporiteľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ustanovením § 54a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení v platnom znení alebo podľa osobitných predpisov a zároveň z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov Sporiteľa/Po-
berateľa je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým 
výberom. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle NN DSS.

Osobné údaje Sporiteľa/Poberateľa
Priezvisko, meno a  tul

Štátna príslušnosť Rodné číslo Druh a číslo dokladu totožnos  

Trvalý pobyt 
Ulica, číslo domu PSČ Obec, štát

Korešpondenčná adresa (vyplniť len v prípade adresy odlišnej od adresy trvalého pobytu)
Ulica, číslo domu PSČ Obec, štát

Telefonický kontakt E-mail

V Dňa Podpis Sporiteľa/Poberateľa

Údaje zamestnanca NN DSS / viazaného fi nančného agenta NN  DSS/zástupcu maklérskej spoločnos   1

IdMA Meno a priezvisko  Podpis

Číslo registrácie v NBS Obchodné meno maklérskej spoločnos  

1 Nie je potrebné vyplniť v prípade, ak Sporiteľ/Poberateľ spisuje Žiadosť bez prítomnos   zamestnanca NN DSS/viazaného 
fi nančného agenta NN DSS/zástupcu maklérskej spoločnos  .
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