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Žiadosť o vyviazanie sa zo sporenia v predvolenej inves  čnej stratégii

Osobné údaje Sporiteľa

Vyhlásenia Sporiteľa

Žiadam o vyviazanie sa zo sporenia v predvolenej inves  čnej stratégii.

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

(formulár žiadosti je platný do 31. 05. 2023)

1.  Beriem na vedomie, že pokiaľ uvediem v tejto Žiadosti o vyviazanie sa zo sporenia v predvolenej investičnej stratégii pri 
vyplňovaní svojich identifikačných/kontaktných údajov niektorý z týchto údajov v novej, aktualizovanej podobe (oproti 
pôvodnému stavu na zmluve, ku ktorej sa táto Žiadosť vzťahuje), považuje sa táto Žiadosť tiež za žiadosť o zmenu týchto 
identifikačných/kontaktných údajov.

2.  Beriem na vedomie, že s investovaním príspevkov je spojené riziko možného poklesu hodnoty investície. Miera rizika je 
 závislá od investičného profilu d.f. 
3.  Vyhlasujem, že nie som držiteľom zelenej karty (prisťahovalecké víza USA). Ak ste držiteľom zelenej karty, označte krížikom.  Áno
4.  Vyhlasujem, že môj zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec nie je americká osoba. Ak váš zástupca, inves-

tičný poradca alebo splnomocnenec je americká osoba, označte krížikom.  Áno
5.  Vyhlasujem, že nemám trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných krajinách uve-

dených na www.nn.sk/zrk. Ak máte trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných  
krajinách uvedených na www.nn.sk/zrk, označte krížikom a vyplňte formulár Doplnenie identifikácie sporiteľa.  Áno

6.  Vyhlasujem, že nie som politicky exponovaná osoba. Ak ste politicky exponovaná osoba, označte krížikom a vyplňte  
formulár Doplnenie identifikácie sporiteľa.  Áno

Zmluva o starobnom 
dôchodkovom sporení

Táto žiadosť Sporiteľa sa považuje za prejav vôle nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégií (ďalej len „Žiadosť“). 
Sporiteľ bol oboznámený s tým, že: 
1.  Predvolená investičná stratégia (ďalej len „PIS“) je pomer rozloženia majetku Sporiteľa v dôchodkovom fonde (ďalej len 

„d.f.“) Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS a Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS v závislosti od 
veku Sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.

2. Sporiteľ, ktorý do 31. mája 2023 prejaví vôľu nebyť sporiteľom v PIS, nie je od 1. júla 2023 sporiteľom v PIS.
3.  Povinnosť NN DSS zosúladiť majetok Sporiteľa s PIS najneskôr do 31. decembra 2025 v súlade s Plánom zosúladenia 

majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou, ktorý NN DSS zverejnila na webovom sídle alebo postupovať 
od 1. 7. 2023 príspevky Sporiteľa výlučne do Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS sa na Sporiteľa, ktorý 
prejaví vôľu nebyť Sporiteľom v PIS nevzťahuje. 

Štátna príslušnosť Druh a číslo dokladu totožnostiRodné číslo

Telefonický kontakt E-mail
+ 4 2 1

Ulica

Ulica

Trvalý pobyt

Korešpondenčná adresa (vyplniť len v prípade adresy odlišnej od adresy trvalého pobytu)

Číslo domu

Číslo domu

PSČ

PSČ

Priezvisko, meno a titul

Obec, štát

Obec, štát

V Dňa
Podpis Sporiteľa

Údaje zamestnanca NN DSS/viazaného finančného agenta NN DSS/zástupcu maklérskej spoločnos   1

IdMA

Číslo registrácie v NBS

Meno a priezvisko

Obchodné meno maklérskej spoločnosti

Podpis1  Nie je potrebné vyplniť v prípade, ak Sporiteľ spisuje Žiadosť bez prítomnosti zamestnanca 
NN DSS/viazaného finančného agenta NN DSS/zástupcu maklérskej spoločnosti.
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