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Číslo účastníckej zmluvyVyhradené pre
elektronický archív

Osobné údaje účastníka/poberateľa
Priezvisko, meno a  tul Rodné číslo

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, štát) PSČ

Štátna príslušnosť Telefonický kontakt E-mailový kontakt

Beriem na vedomie, že pokiaľ uvediem v tejto žiados   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), po-
važuje sa táto žiadosť  ež za žiadosť o zmenu týchto iden  fi kačných/kontaktných údajov. V prípade zmeny trvalého pobytu 
môže Spoločnosť vyžiadať priloženie kópie nového dokladu totožnos  .

  vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho/aktuálneho výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových 
dávok účastníka, resp. výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky1

   účastníka za rok 
   poberateľa dávky za rok 

  vystavenie kópie účastníckej zmluvy
  výpisu z účastníckej zmluvy za rok: 
  inú službu 

Žiadam vás o:

V* dňa*

Podpis účastníka /
poberateľa*

* Povinný údaj, v prípade jeho nevyplnenia bude žiadosť považovaná za neúplnú.
1 Mimoriadnym/aktuálnym výpisom z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka, resp. 

výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky sa rozumie výpis o stave osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky 
vydávaný na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky.

Poznámka:
Ak účastníka/poberateľa zastupuje (napr. ako neplnoletého) iná osoba, je potrebné predložiť  ež vyplnený formulár „Doplnenie 
iden  fi kácie“ s uvedením kompletných iden  fi kačných údajov zástupcu. V prípade nepredloženia formulára bude žiadosť 
zamietnutá.
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