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Číslo zmluvy

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

*1* *DZM*

Vyhradené pre
elektronický archív

Dohoda o zrážkach zo mzdy
Zamestnávateľ
Obchodné meno

zapísaný v OR Okresného súdu oddiel vložka č. IČO

Sídlo

zastúpený

IBAN

Zamestnanec
Priezvisko, meno a  tul Rodné číslo

(ďalej len „zamestnanec“)

(ďalej len „zamestnávateľ“) 
a

uzatvárajú túto

Dohodu o zrážkach zo mzdy,
spojenú s účasťou zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení

A) Zamestnanec týmto udeľuje zamestnávateľovi výslovný súhlas na to, aby zamestnávateľ vykonával mesačne/štvrťročne/ 
polročne / ročne* zrážky vo výške EUR , resp.  % z jeho vymeriavacieho základu, počnúc výplatou 
mzdy za mesiac , v prospech spoločnos   NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B, so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, IČO: 35976853, 
DIČ: 2022119836 (ďalej len „Spoločnosť“) v zmysle uzatvorenej účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení.

B)  Zamestnávateľ sa zaväzuje vykonávať zrážky vo výške podľa bodu A) tejto dohody v prospech Spoločnos   a príslušné sumy 
poukazovať bez zbytočného odkladu po vykonaní zrážky na účet nepriradených pla  eb vedený u depozitára Spoločnos   
– Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454, resp. v prípade zmeny depozitára na bežný účet 
nepriradených pla  eb vedený u aktuálneho depozitára Spoločnos   v čase vykonania zrážky zamestnávateľom.

C) Zamestnávateľ pri odvádzaní príspevkov postupuje podľa pokynov uvedených na druhej strane tejto dohody.

V dňa

Príspevok zamestnávateľa   áno    nie
*nehodiace sa prečiarknite

zamestnávateľzamestnanec



Zamestnávateľ odvádza príspevky zamestnanca na bankový účet Spoločnos   IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454 (účet 
Spoločnos   vedený u depozitára Slovenská sporiteľňa, a.s.) vo výške a v intervale podľa tejto dohody a účastníckej zmluvy 
o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnanca.

Zamestnávateľ postupuje pri odvádzaní príspevkov jedným z uvedených spôsobov:

A) Odvádzané príspevky za všetkých zamestnancov (spolu s príp. príspevkami zamestnávateľa, ak má zamestnávateľ 
uzavretú so Spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu) poukazuje jednou platbou, pričom vždy po vykonaní platby 
bezodkladne zasiela Spoločnos   rozpis príspevkov. 

B) Odvádzané príspevky za všetkých zamestnancov (spolu s príp. príspevkami zamestnávateľa, ak má zamestnávateľ uzavretú 
so Spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu) poukazuje jednou platbou, pričom po vykonaní prvej platby bezodkladne 
zasiela Spoločnos   rozpis príspevkov a následne ho zasiela len vtedy, ak nastala zmena opro   naposledy Spoločnos   
známemu rozpisu príspevkov (napr. zmena výšky príspevku zamestnanca, zmena účas   na doplnkovom dôchodkovom 
sporení). Pri každom rozpise príspevkov zasielanom týmto spôsobom zamestnávateľ uvedie, že predmetný rozpis 
príspevkov pla   až do odvolania.

C) Odvádzané príspevky zamestnancov poukazuje jednotlivo za každého zamestnanca, pričom rozpis príspevkov nezasiela. 
Takto môže postupovať len zamestnávateľ (neposkytujúci účastníkovi ako zamestnancovi príspevky zamestnávateľa na 
doplnkové dôchodkové sporenie), ktorý nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu a zároveň odvádza 
príspevky za najviac 15 zamestnancov.

• vzor rozpisu príspevkov je zamestnávateľovi k dispozícii na webovom sídle Spoločnos   www.nn.sk, časť „Informácia 
pre zamestnávateľov“

• rozpisy príspevkov zamestnávateľ zasiela elektronicky na e-mailovú adresu rozpisy@nn.sk, do predmetu e-mailu 
uvedie svoje IČO a obdobie vo forme RRRRMM /rokmesiac/, za ktoré príspevky odvádza, resp. pla   a odvádza 

• rozpisy príspevkov zamestnávateľ zasiela z dôvodu ochrany osobných údajov vo formáte xml alebo xls chránené 
šifrovacím programom PGP 

• celkový súčet príspevkov podľa rozpisu príspevkov musí byť totožný s výškou hromadnej platby

• náklady na bankový prevod znáša zamestnávateľ, resp. zamestnanec; prosíme, aby ste túto skutočnosť zohľadňovali 
pri platbách

Symboly platby príspevkov pre prípad A) a B):
VS: IČO zamestnávateľa (príp. IČO + označenie organizačnej zložky)
ŠS: obdobie, za ktoré sú príspevky poukazované v tvare RRRRMM /rokmesiac/ (napr. 202111) 
KS: 3558
• symboly platby musia byť rovnaké na prevodnom príkaze aj rozpise príspevkov

Symboly platby príspevkov pre prípad C):
VS: číslo účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení
ŠS: IČO zamestnávateľa (príp. IČO + označenie organizačnej zložky)
KS: 3558

Kontaktné miesto a telefónne číslo Spoločnos  :
NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava
Klientska linka 0850 111 464, www.nn.sk
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