°Dodatok k účastníckej zmluve (ďalej len „dohoda“)
Číslo zmluvy

Dátum podpisu zmluvy3

Zmluvné strany:
Titul, meno, priezvisko:
Trvalý pobyt: (ulica, číslo domu, PSČ, obec):

Štát:

Dátum narodenia

Rodné číslo:

Štátna príslušnosť:

E-mail1:

Tel. číslo:

Heslo: (najmenej 8 alfanumerických znakov bez diakritiky)

Korešpondenčná adresa: (ulica, číslo domu, PSČ, obec)2:

Štát:

(ďalej len „účastník“)
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, DIČ: 2022165222
Zastúpená: Ing. Miloslav Mlynár, predseda predstavenstva, Ing. Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „DDS Tatra banky“ alebo „spoločnosť“) (účastník a DDS Tatra banky spolu ďalej len „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)
Článok I.
Predmet dohody
1. ZVÝŠENIE PRÍSPEVKU
Účastník a DDS Tatra banky sa dohodli na zvýšení príspevku, ktorý bude účastník platiť do zvoleného príspevkového doplnkového
dôchodkového fondu/fondov takto: „Výška príspevku:
Eur.“
2. ZRUŠENIE DÁVKOVÉHO PLÁNU A PRECHOD NA NOVÉ PODMIENKY
a) Účastník a DDS Tatrabanky sa týmto dohodli na zmene účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je príslušný dávkový plán tak, že
tento príslušný dávkový plán vrátane jeho zmien a doplnkov sa v celom rozsahu ruší. Práva a povinnosti zmluvných strán sa
v celom rozsahu riadia zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS“) a účastníckou zmluvou.
b) Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami vyplácania dávok podľa zákona o DDS.
c) Ostatné ustanovenia účastníckej zmluvy zostávajú zachované.
Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci pracovný deň po doručení do
DDS Tatra banky.
2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. V prípade,
ak ide o dodatok k účastníckej zmluve zamestnanca podľa bodu 1. Článku I., je potrebné vyhotoviť jednu kópiu tejto dohody, ktorá
je určená pre zamestnávateľa a účastník túto kópiu doručí bezodkladne svojmu zamestnávateľovi.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
V

Dňa:

____________________________
____________________________
__________________________
Ing. Miloslav Mlynár
Ing. Martin Ďuriančik
Účastník4
podpredseda
predstavenstva
predseda predstavenstva
Za overenie správnosti vyplnených údajov a overenie totožnosti žiadateľa zodpovedá finančný sprostredkovateľ:
Sieť
Meno a priezvisko
1
2
3
4

Identifikačné číslo

___________________________________
Podpis

povinný údaj, ak účastník požaduje zasielať výpisy elektronickou formou
nevypĺňať, ak je zhodná s adresou trvalého pobytu
vyplniť len v prípade, ak má účastník viac platných účastníckych zmlúv
vyžaduje sa overený podpis účastníka, spoločnosť akceptuje overenie podpisu účastníka osobou poverenou spoločnosťou, notárom
alebo matrikou

