
Záznam a iníormácie o doplnkovom dóchodkovom sporení
spísaný viazaným finančným agentom na základe informácií poskytnutých klientom podl'a zákona č. 186/2009 Z. z. o íinančnom §pro-
stredkovaní a íinančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (d'alei len ,,zákon o íinaněnom sprostredkovaní") pted sprostredko-
vaním íinančnej služby

Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo nám. 3, 81 1 06 Bratislava, lČO: oo 686 930, DlČ: 2020408522, Zapísanáv Obchodrrom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa,
vložka č. : 7 1 /B, Registračné čislo v zozname viazaných finančných agentov v podregisiri doplnkového dóchodkového sporenia: 34945
(d'alej len ,,VFA")

VFA vykonáva sprostredkovanie doplnkového dóchodkového sporenia (d'alej len ,,dds") na áklade zmluvy s jednou íinančnou inštitúciou, a to s Doplnkovou
dóchodkovou spoločnosťou Tatra banlry, a.s,, Hodžovo námestie 3, B,l 1 06 Bratislava, lČO: 36 291 111, zapísanáv Obchodnom registri Okesného súdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č,: 3857 /B (d'alej len ,,DDS Tatra bantv'], ktorá má vlhradnú povahu. (VFA má 1O0 Y-ný podiel na základnom imaní DDS Tatra
banky a na hlasovacích právach DDS Tatra banlly a DDS Tatra ban(y nemá žiadny podiel na základnom imaní VFA, ani na hlasovacích právach VFA). Dňom účin-
nosii zamestnávatel'skej zmlur4y sú DDS Tařa banky a klient viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutYmi. Prípadné sťažnosii na činnosť VFA je možné podať:

a/ pisomne na adrese Tatra banky alebo
b/ pisomne na adrese DDS Tatra banky alebo
c/ pisomne príslušnému orgánu dohl'adu nad yykonávaním dds a yykonávaním finančného sprostredkovania, ktotlj,m je Národná banka Slovenska, lmricha

Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika,
Prípadné spory wplíryajúce zo sprostredkovania dds je možné po odsúhlaseni zmluvnými stranami riešiť mimosúdne podl'a zákona č. 42O /2OO4 Z, z. o mediá-
cii alebo zákona č. 244/2OO2 Z, z. o rozllodcovskom konaní. Finanóná inštitúcia podlieha dohl'adu Národnej banky Slovenska (d'alej len ,,NBS").

Klient:

Zamestnávatel': Domov sociáltryclr služieb S\T{NÓMIA

Sídlo:

tčo:

Sr,. Gorazda 2978/3, 01008 Žilina

00647691

ŽitinstcY samosprávny kraj Bankové spojenie: sK71 8180 0000 0070 0048 52L4Registrácia:

Zastúpený: Ing. Aneta Vavríková, riaditeťka

Korešpondenčná adresa'l Sv. Gorazda 297813,01008 Žilina

Klientove požiadavky, potreby, skúsenosti a znalosti |ikajúce sa dds, ktoréje predmetom sprostredkovatria, s ohl'adom na povahu tohto produkiu (zvole,
nú alternatívu označte v tabul'ke kržikom):

Predmet íinančnej služby Má záujem o dds Má skúsenosti Má postaěujúce znalosti

Doplnkové dóchodkové sporenie Y
Na základe klientovtj,ch potrieb, požiadaviek, skúsenosti a znalostí sme §a s klientom
Posk}tnutá íinančná služba: uzatvorenie zamesttrávatel'skej zmIuly

na vol'be Doplnkového dóchodkového sporenia,

Odóvodnenie odporúčania produktu ddsl vybrané a prerokované otázky s klientom (v rozsahu požadovanom klientom, podl'a klientových požiadaviek)

Zamestnávatel' bude platiť a odvádzať príspevky:

-/ ] za všetkých zamestnancov, ktorí so spoločnosťou uzatvorili účastnícku zmluvu, vrátane zamestnancov! kiorí vykonáva.iú rizikové práce,

l] iOu ,u zamestnancov, Korí so spoločnosťou uzafuorili ůčastnícku zmluvu a vykonávajú rizikové práce,

skupina výška *,".,!',]§iť§Jil!'jo"* Minimálne Maximálne ;"ffi";l,::§
prispevku prispevku zamestnanca) (max. 12 mesiacóV)'

r {:__|,, __' __ l|_ll __]t _]

D L ]r ___ ]t-_JL,_-lt__,__,___,,]
Náklady na íinančné sprostredkovanie
VFA informuje klienta, že za íinančné sprostredkovanie prijima, na základe zmluvy o tinančnom sprostredkovaní, od DDS Tatra banky peňažné plnenia (d'alej

len ,,odmena").3
VFA iníormuje klienta, že móže požiadať o zverejnenie výšky odmeny.

Vyhlásenie klienta
Vyhlasujem, že som bol informovaný o všetkých skutočnostiach podl'a § 33 zákona o Ťinančnom sprostredkovaní v dosiatočnom časovom predstihu na trvan-
livom médiu poprípade ústne na áklade vlasinej žiadosti; zároveň poivrdzujem, že ak som požiada| o zvere,inenie výšky odmeny, VFA ma jednoznačne, pres-
ne a zrozumitel'ným spósobom iníormoval aj o Wške svojej odmeny za Ťinančné sprostredkovanie,
Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona o finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumiiel'ne predložená ponuka DDS Tatra banky, te.ito ponu-
ke som porozumel a na základe nej som si zvolil vyšie uvedenú finančnú službu |ikajúcu sa produktu dds slobodne a bez nátlaku. Poivrdzujem, že moje požia-
davlry a potreby Ýkajúce sa predmetnej íinančnej služby boli riadne zaznamenané v iomto formulári, považu.|em hore uvedený rozsah zaznamenaných iníor-
mácií v súvislosti s dojednávaním uvedenélro produktu za dostaiočný. Potvrdzujem, že mám dostatok disponibilných peňžných prostriedkov na úhradu dds.
Súčasne potvrdzujem, že som bol oboznámený s iníormáciami, kioré sa |ikajú oznamovacej povinnosti VFA voči mojej osobe na základe zákona o íinančnom
sprosiredkovaní a že som bol písomne oboznámený s dóležitými podmienkami uzatváranej zamestnávatel'skej zmluvy.

viazaný íinančný agent Tatra banka, a,s,

Sieť: TB411 ldentiíikačné číslo:

1 ) Nevypiňať, ak je zhodná s adreou sidla.
2) Wška prispevku v o/o z Vymeriavacie|]o ákladu zanre§tnanca podra osobitného predpisu.
3) v!,ška odmeny je 2o EUR za jeclnu zameslnával€í§kú zmlwu,
4) Wplnit v pripade, ak bolo čakacie obdobie dohodnuté V súladg s aktuálnym znoní|n ákona č, 650/2004 z1

n
dohodli
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A zamestnávateI§ká zmluva
TATBA BANKY

Zmluvné strany:
'l . Doplnková dóchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa; Hodžovo námestie 3, P.O,BOX 59, 85O 05 Bratislava 55
tČO: SO 291 111 , Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Bratislava 0,Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3857/8
Zastúpená: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva, lng, Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva
(d'alej len ,,spoločnosť") a

0064769I
Čísb zmluvy (lČO spoločnosti)'

1gg. [006ai7,9i

Registrácia:

Sídlo': Sr,. Gorazda 297813.0l008 Žilha

Korešpondenčná adresa';

Zastúpený4:

a) Titul, meno, priezvisko: Irrg. Arleta Vavriková

Rodné číslou: | :i_858ozz t z_o
I la."""

štátna príslušnostl El*šr.ko

b) Titul, meno, priezvisko: Ilng. Atreta Vavlikor,á

Rodné číslo': Adresa pobytu:

Štátna prislušnosť:

kontaktná osoba
a) určená na komunikáciu so spoločnosťou

Druh a čislo dokladu totožnosti;

Bankové

Domov sociiilrrych služieb SYNNOMIA

Žifi nský sanrosprár,ny loaj SK71 8180 0000 0070 0048 52i4

Sv. Gorazda 2978/3,01008 Žilina

Meno a priezvisko: i Ing. Aneta Variríková

Tel. číslo (vrátane predvolby): 04l 565 1745 E-mail: dsszagorazda.pam(á)vuczilina. sk

b) určená na odvádzanie príspevkov
lI

Meno a priezvisko; lng. Arreta Var rikor,á i E+nail/Tel. číslo: i 011565 t 745 _]
(d'alej len ,,zame§tnávatel"') (spoločnosť a zamestnávatel'spolu d'alej len ,,zmluvné strany" a jednotlivo ,,zmluvná strana")

uzatvárajú podl'a zákona č, 650/2004 Z, z. a doplnkovom dóchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskoršich predpisov (d'alej len ,,zákon")túto zamestnávatel'skú zmluvu (d'alej len ,,zmluva"):

Čtánok t
Predmet zmluvy

] . Predmetom tejto zmluyy je ůprava práv a povinnostízmluvných strán pri prispievaní zamestnávatel'a na doplnkové dóchodkovó spo-
renie svojich zamestnancov za účelom umožniť im získať doplnkový dóchodkový príjem v §tarobe a doplnkový dóchodkovY príjem
v prípade skončenia výkonu prác podl'a § 2 ods. 2 písm. b) zákona (d'alej len ,,rizikové práce"),

2, Zamestnávatel' sa zavázuje platiť a odvádzať príspevky;

ýj za všet(ých zamestnancov, ktoriso spoločnosťou uzatvorili účastnícku zmluvu, váane zamestnancov, ktorivykonávajú rizikové práce,

! iba za zamestnancov, ktorí so spoločnosťou uzatvorili účastnícku zmluvu a vykonávajú rizikové práce,
a to v §úlade s ustanoveniami zákona.

3. Účastníkom sa pre účely tejto zmluvy rozumie každý zamestnanec zamestnávatel'a, ktoný uzavrel so spoločnosťou účastnícku zmluvu.

Čtánok 2
Výška príspevkov a podmienky platenia príspevkov

] . Zamesinávatel'sa zavázuje platiť spoločnosti príspevky na doplnkové dóchodkové sporenie za každého účastníka, ak sa so spoloč-
nosťou nedohodne inak:

Forma príspevku
Skupina Výška (0/o6, EUR alebo násobok

príspevku prispevku zamestnanca)

1E___jlč
3 t_-'-",_ [ ---_ _-_-j

čakacie obdobie
Minimálne Maximálne na prvý príspevok

(max, 12 mesiacov)'

L_-_ l L,___ ____] L _ __ _",_"_

t - lr__ lL _ -_.,,_, l
2. Zamestnávate|' má právo zaplatiť príspevok aj v inej r4/ške

'l 
) NevypÍňať v pripade, ak zamestnávatel' nemá prjdelené lÓO. Óislo_ zmluvy oznámi spoločtosť listompo zaevidovaní zmluvy spoločnosťou,

2) V pripqde fyzickej osoby - podnikateía uviesť adresu miesta podnikania.
3) Nevyplňať, ak je zhodná s adresou sídla.
4) Podl'a Obchodného alebo inélro registra, pripadne plnej moci (ktorú treba priložiť k zmluve).
5) Alebo dátum narodenia, ak RC nebolo pridelené.
6) Výška príspevku v o/o z Wmeriavacieho základu zamestnanca podla osobitnóho predpisu.
7) Vyplniť v prípade, ak bolo čakacie obdobie dohodnuté v súlade s akiuálnym znením zákona č. 65O/2O04Z.z,

2. Zamestnávatel':

I Funkcia: Iriodit.lko

l Druh a číslo dokladu totožnosti: l JC9340l8



3. Zamestnávatel'sa zavázge odvádzať príspevky podl'a bodu 1 tohto článku a príspevlly účastníkov, a zasielať rozpis pdspevkov elek.
nicKy, podl'a Pravidiel odvádzania pdspevkov na doplnkové dóchodkové sporenie (d'alej len ,,pravidlá"), pravide|ne mesaČne, najneskc

- do konca kalendámeho mesiaca, bezhotovostne na účet spoločnosti, pokial'sa spoločnosť so zamestnávatel'om nedohodne inak,

4. Zamestnávatel'berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť je oprávnená pod|'a potreby zmeniť, doplniť, inak upraviť alebo úplne
nahradiť pravidlá, ktoných aktuálne znenie spoločnosť zverejňuje na svojom webovom sídle wrrrnrv.dds.sk. Zamestnávatel'sa zavázu-
je postupovať vždy podl'a platných a účinných pravidiel.

článot g
Zánik zamestnávatel'skej zmluvy

1 . Zamestnávatel'ská zmluva móže zaniknúť odstúpením od zamestnávatel'skej zmluvy, vypovedaním zamestnávatel'skej zmluyy, doho-
dou zmluvných strán alebo zánikom zamestnávatel'a alebo spoločnosti, podl'a podmienok uvedených v zákone.

2. Vypovedať zamestnávatel'skú zmluvu móže spoločnosť alebo zamestnávatel'. Výpoved' musí byt písomná a musí bť doruČená dru-

hój zmluvnej strane, Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prWm dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po doruČení

výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

článo* +
záverečné ustanovenia

1 . Zmluvné strany sa zavázutú chrániť práva a záujmy ůčastníkov aj zachovávaním mlčanlivosti o skutoČnostiach, o ktoďch sa dozvedeli

v súvislosti s vykonávaním doplnkového dóchodkovóho sporenia a s plnením závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy

2. Zmluvné strany sa zavázujú poskfiovať si navzájom potrebnú súčinnosť a pomoc pri vykonávaní doplnkového dÓchodkového s9o-

renia a bez zbytočného odkladu navzďJom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovPlyvniť Plnenie tejto zmluw.

3, Zamestnávatel, sa zavázuje bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti všetky skutoČnosti, koré majú vplyv na jeho ÚČasť alebo

účasť jeho zamestnancov na doplnkovom dóchodkovom sporení v spoločnosti.
4. Zamestnávatel, po dohode so spoločnosťou móže poskytnúť spoločnosti osobné Údaje svojich zamestnancov v rozsahu Údajov:

meno, priezuisko, telefónne číslo na spracúvanie, a to za účelom kontaktovania zamestnancov zo strany sPoloČnosti s Ponukou uzat-

vorenia účastníckej zmluvy a s tým súvisiacich služieb, a to na dobu jedného roka. Zamestnávatel'vyhlasuje, Že je oPrávnený Pred-
metné osobné údaje svojich zamestnancov spoločnosti poskytnúť a nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť tohoto vYhlásenia.

V prípade takéhoto poskytovania osobných údajov sa zamestnávatel'zavázuje informovať zamestnancov o skutoČnosti, Že ich osob-
né údaje poskytol spoločnosti, ako aj informovať ich o d'alších skutočnostiach podl'a Čl. 14 Nariadenia EuróPskeho Parlamentu
a Rady (EU) 201 6/67g z 27 , apríla 2O16 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto

údajov, pričom tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.dds.sk.
5. Zamestnávatel, je povinný zrozumitel'ným spósobom informovať svojich zamestnancov o podmienkach dohodnutYch v tejto zmluve.

Zamestnávatel, berie na vedomie, že rrzájomné práva a povinnosti účastníkov a spoloónosti sa riadia ákonom, Štatútmi doPlnkovYch

dóchodkovYch fondov, kl'účoyými iníormáciamidoplnkowch dóchodkových íondov, ÚČastníckou zmluvou.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len íormou písomných dodatkov, s výnimkou Kontaktných osÓb uvedených v záhlavítejto zmlu-

vy, ktoré je možné meniť ajjednostranne zo strany zamestnávatel'a, a to formou písomného oznámenia s ÚČinnosťou tejto zmenY odo

dňa doručenia oznámenia do sídla spoločnosti, pokial'v oznámení nie je určený neskoršídátum ÚČinnosti tejto ZmenV, Zmenu výŠlry
,príspevku a zmenu čakacieho obdobia, ak bolo dohodnuté, podl'a bodu 1 článku 2 tejto zmluyy je zamestnávaiel'taktieŽ Povinný
oznámiť spoločnosii písomne. Vzory oznámení podl'a tohto bodu sú zverejnené na webovom sídle wlw,dds.sk.

7. Táto zmluva je Whotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoďch jeden rovnopis je pre zamestnávatel'a a jeden rovnoPis je Pre sPoloČnosť.

Každý rovnopis sa považuje za originál.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
9. Vzájomné 1rávaa povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia pravidlami, s ktoými sa zamestnávatel'

oboznámil a svojím podpisom vyjadruje s nimi súhlas, ako aj zákonom, príslušnými ustanoveniami ObČianskeho zákonnÍka a d'alŠÍmi

platnými všeo becne závázným i právnymi predpismi.

DD MM RRRR

v Itai,. -- --- _-' -l 
dňu[ ií]roa ll:áiií-- - |

8) Doplnť meno, funkciu a názov spoločnosti podfa Obchodného alebo iného registra,

Za overenie správnosti vyplnených údajov v zmluve zodpovedá viazaný finanČný agent Tatra banka, a.s.:

iiFFFTi-] T B 4 2 7 4 4

ldentifikačné číslo$ieť


