
Žiadosť o zmenu spôsobu zasielania výpisov/
Dodatok k zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení
(pre DP 1, 2, 3Z,1S, ING, 4Z, ďalej len „dodatok“)

DODA

Účastník žiada o zasielanie výpisu z osobného účtu účastníka elektronicky a súhlasí s tým, že výpis mu od umožnenia tejto  
zmeny nebude zasielaný poštou. Elektronické zasielanie výpisu znamená, že výpis bude uložený v schránke účastníka 
v klientskej zóne. Pre tento účel budú účastníkovi na základe tejto žiadosti vygenerované zabezpečovacie prvky (Klientske 
číslo, PIN, heslo) prostredníctvom ktorých bude mať prístup k osobnému účtu. Klientske číslo nájde účastník uvedené 
vo výpise z osobného účtu za rok 2011, PIN a heslo bude účastníkovi zaslané po sprístupnení klientskej zóny doporu‑
čenou zásielkou. Zároveň bude účastníkovi umožnené vykonávať zmeny na zmluve on‑line, prostredníctvom zabezpečenej 
klientskej zóny. O sprístupnení budeme účastníkov informovať v priebehu roka 2012 prostredníctvom stránky www.ing‑tat‑
ry‑sympatia.sk (prípadné otázky k DDS webu môžete už v súčasnosti adresovať na ddsweb@ing.sk).

Dodatok je účinný dňom zavedenia zmeny do informačného systému spoločnosti. Podpis účastníka na dodatku musí 
byť overený úradne alebo oprávneným zástupcom ING Tatry – Sympatia.

Účastník záväzne vyhlasuje a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzuje, že vyššieuvedené údaje sú pravdivé 
a s uvedenou zmenou/zmenami súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že v prípade, ak požiadal o zasielanie ročného výpisu 
z účtu elektronicky a takouto formou mu bude výpis zaslaný, považuje povinnosť zasielania ročných výpisov v zmysle 
§ 61 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení za splnenú.

Zmena údajov (účastník môže zároveň požiadať o zmenu/doplnenie údajov na zmluve)

Zmena priezviska, trvalej adresy (priložte, prosím, kópiu oboch strán občianskeho preukazu alebo iného dokladu 
preukazujúceho správnosť uvedených údajov)

*1* *DODA*

Číslo zmluvy:

Priezvisko, meno, titul:

Trvale bytom (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto):

Rodné číslo:

Osobné údaje účastníka

Kontaktná adresa: (ulica, číslo, PSČ, mesto) 

Telefonický kontakt: Mobil:

E‑mailová adresa:

Nové priezvisko: 

Trvalá adresa: ulica, číslo 

PSČ, mesto: 

V dňa
podpis účastníka
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