
Úvodné ustanovenia
Tieto VOP upravujú všetky vz ahy medzi spolo nos ou 
a klientom založené zmluvou pod a zákona ako aj vz ahy 
vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cie om je uzatvo-
renie zmluvy. V rozsahu, v akom sa ustanovenia písomnej 
zmluvy uzatvorenej medzi spolo nos ou a klientom líšia od 
ustanovení VOP, sú rozhodujúce ustanovenia takejto zmluvy.

Definície
aktuálna hodnota DDJ
Podiel istej hodnoty majetku vo fonde k príslušnému d u  
a po tu všetkých DDJ evidovaných na všetkých osobných 
ú toch klientov vo fonde k príslušnému d u. Aktuálna hod-
nota DDJ sa vyjadruje v eurách a ur uje sa s presnos ou na 
šes  desatinných miest.

aktuálna hodnota osobného ú tu
Sú in aktuálnej hodnoty DDJ a po tu DDJ fondu evidova-
ných na osobnom ú te klienta k príslušnému d u.

dávka
Dávka doplnkového dôchodkového sporenia vyplácaná spo-
lo nos ou poberate ovi dávky doplnkového dôchodkového 
sporenia pod a zákona, zmluvy a týchto VOP; dávkami sú 
doplnkové dôchodky (doplnkový starobný dôchodok, do-
plnkový výsluhový dôchodok) a jednorazové dávky (jedno-
razové vyrovnanie, pozostalostný dôchodok, pred asný 
výber). Dávkou sa rozumie aj výplata aktuálnej hodnoty 
osobného ú tu, ktorá je predmetom dedenia pod a zákona.

DDJ
Doplnková dôchodková jednotka, resp. doplnkové dô-
chodkové jednotky, evidované na osobnom ú te klienta, 
ktoré vyjadrujú podiel klienta na majetku vo fonde.

DDS
Doplnková dôchodková spolo nos  pod a zákona.

dôverné informácie
Všetky informácie týkajúce sa klientov, ktoré o nich spolo -
nos  získala pri výkone alebo v súvislosti s výkonom doplnko-
vého dôchodkového sporenia, vrátane informácií, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle Obchodného 
zákonníka alebo sú predmetom právnej ochrany v zmysle zá-
kona o OOÚ, ako aj všetky alšie informácie o právnom sta-
tuse alebo ekonomickej a finan nej situácii a innosti klienta.

fond
Výplatný fond a/alebo príspevkový fond.

Klientska linka
Kontaktná linka spolo nosti na ísle 0850 111 464 a e-mailovej 
adrese klient@nn.sk, ktorá zabezpe uje komunikáciu 
s klientmi a potenciálnymi klientmi spolo nosti a ich podporu 
v prípade záujmu o informácie o produkte spolo nosti, alebo 
v prípade záujmu o konkrétne údaje zo zmluvy klienta.

klientsky portál WebKlient
Klientsky portál WebKlient je dostupný na adrese webklient.
nn.sk, jeho používaním sa umož uje uskuto ovanie zabez-
pe enej komunikácie medzi klientom a spolo nos ou. Je ur-
ený na správu zmluvy, ude ovanie pokynov, vykonávanie 

zmien zmluvy, pre vykonávanie alších inností, a to spôso-
bom a za podmienok stanovených vo všeobecných podmien-
kach pre používanie klientskeho portálu WebKlient, ktoré sú 
dostupné na webovom sídle NN spolo nosti. 

korešponden ná adresa
Adresa klienta, ktorú si uviedol v zmluve alebo vo svojej 
žiadosti o zmenu kontaktných údajov. Ak klient neur í 
v zmluve korešponden nú adresu, za korešponden nú ad-
resu sa považuje adresa trvalého pobytu klienta. 

NN spolo nos
NN Group N.V., so sídlom Haag, Holandské krá ovstvo, re-
gistra né íslo: 52387534 a akáko vek osoba, nad ktorou 
NN Group N.V. vykonáva kontrolu vrátane spolo nosti, NN 
Životná pois ov a, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika, I O: 35 691 999 ( alej len „NN ŽP“) 
a NN dôchodková správcovská spolo nos , a.s., so sídlom: 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 902 981 ( alej 
len „NN DSS“), pri om kontrolou sa rozumie kontrola 
pod a ustanovenia § 8 písm. h) zákona . 566/2001 Z.z. 
o cenných papieroch a investi ných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

klient
Fyzická osoba, ktorá je ú astníkom alebo poberate om 
dávky.

oprávnená osoba
Osoba ur ená v zmluve, ktorá je v prípade úmrtia klienta 
oprávnená na vyplatenie pomernej asti aktuálnej hod-
noty osobného ú tu klienta, pod a podielu ur eného 
v zmluve alebo v oznámení o zmene oprávnenej osoby na 
predpísanom tla ive spolo nosti.

osobný ú et klienta
Osobný ú et zriadený pod a zmluvy a vedený pre klienta 
v rozsahu stanovenom zákonom, zmluvou a týmito VOP na 
ú ely evidencie po tu DDJ.

poberate  dávky
Fyzická osoba, ktorej spolo nos  vypláca dávku.

pois ov a
Pois ov a v zmysle zákona . 39/2015 Z. z. o pois ovníctve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov.

Politicky exponovaná osoba pod a Zákona o AML
a)  Fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná ve-

rejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je hlava 
štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, ve-
dúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník 
alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodar-
ného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho 
správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súd-
nych orgánov vyššieho stup a, proti rozhodnutiu ktorých 
sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvola , 
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda 
Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializova-
ného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného 
trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda 
krajského súdu, predseda okresného súdu alebo pod-
predseda okresného súdu, len dvora audítorov alebo 
rady centrálnej banky, ve vyslanec, chargé d‘a aires, vy-
soko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených 
zborov alebo ozbrojených bezpe nostných zborov, len 
riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného 
orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spolo nosti 
patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, ná-
mestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, 
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zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, 
námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor 
alebo námestník okresného prokurátora, osoba v inej ob-
dobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionál-
nym významom alebo inej  obdobnej funkcii vykonávanej 
v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 
organizáciách, len štatutárneho orgánu politickej strany 
alebo politického hnutia.

b)  Manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné po-
stavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej 
v písm. a); die a, za , nevesta osoby uvedenej v písm. 
a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako za  
alebo nevesta osoby uvedenej v písm. a); alebo rodi  
osoby uvedenej v písm. a).

c)  Fyzická osoba, o ktorej je známe, že je kone ným užíva-
te om výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovna-
kého klienta ako osoba uvedená v písm. a) alebo podniká 
spolu s osobou uvedenou v písm. a), alebo klienta, ktorý 
bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písm. a).

rizikové práce
Práce vymedzené v ust. § 2 ods. 2 písm. b) zákona.

spolo nos
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 
4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 976 853, zapísaná v Ob-
chodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka . 3799/B.

sporenie
Doplnkové dôchodkové sporenie pod a zákona.

ú astník
Ú astník je fyzická osoba pod a zákona, ktorá uzatvorila 
zmluvu so spolo nos ou pod a zákona.

VOP
Všeobecné obchodné podmienky spolo nosti.

webové sídlo NN spolo nosti
Internetová stránka NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. 
(www.nn.sk).

zabezpe ená komunikácia
Spôsob komunikácie medzi klientom a spolo nos ou, pri kto-
rej je totožnos /identifikácia klienta overená a potvrdená.

zákon
Zákon . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

zákon o AML
Zákon . 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príj-
mov z trestnej innosti a o ochrane pred financovaním te-
rorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.

zákon o automatickej výmene informácií
Zákon . 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií 
o finan ných ú toch na ú ely správy daní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.

zamestnávate
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila so 
spolo nos ou zamestnávate skú zmluvu.

zmluva
Ú astnícka zmluva uzavretá medzi klientom a spolo nos ou.

zákon o OOÚ
Zákon . 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

žiadate
Žiadate  o výplatu dávky, ktorým môže by  ú astník, opráv-
nená osoba alebo dedi  (príp. zákonný zástupca, splno-
mocnenec).

I. Práva a povinnosti zmluvných strán
Spolo nos  sa zaväzuje:

a)  umožni  ú astníkovi plati  príspevky na sporenie vo 
výške, v lehotách a spôsobom ur eným v tejto zmluve,

b)  zriadi  a vies  ú astníkovi jeho osobný ú et a vykoná-
va  správu jeho finan ných prostriedkov v ním ur e-
nom jednom alebo vo viacerých príspevkových 
doplnkových dôchodkových fondoch,

c)  raz ro ne ú astníkovi bezplatne zasla  výpis z osob-
ného ú tu a výkaz predpokladaných dôchodkových 
dávok ú astníka, resp. výkaz dôchodkových dávok po-
berate a dávky v elektronickej podobe chránený hes-
lom na poslednú známu emailovú adresu a sprístup uje 
ho prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient 
v elektronickej podobe; na žiados  klienta je spolo -
nos  povinná zasla  výpis z osobného ú tu a výkaz 
predpokladaných dôchodkových dávok ú astníka, 
resp. výkaz dôchodkových dávok poberate a dávky 
v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti klienta, 
inak na poslednú známu korešponden nú adresu,

d) vykonáva  sporenie v súlade so zákonom,

e)  previes  majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote 
osobného ú tu ú astníka do pois ovne, ak si ú astník 
zvolil vyplácanie doživotného doplnkového starobného 
dôchodku alebo doživotného výsluhového dôchodku,

f)  vypláca  dávky sporenia po splnení zákonom stanove-
ných podmienok,

g)  po každej zmene štatútu doplnkového dôchodkového 
fondu, oboznámi  ú astníka s novým znením štatútu 
prostredníctvom webového sídla NN spolo nosti.

II. Vznik sporenia a platenie príspevkov na sporenie
2.1 Vznik sporenia

 2.1.1  Sporenie vzniká ú astníkovi na základe uzavretej 
zmluvy, a to v de , v ktorom bol zaplatený prvý 
príspevok, najskôr však v de  platnosti zmluvy.

 2.1.2  Ú astník môže uzatvori  so spolo nos ou jednu 
alebo viacero zmlúv. V rovnakom ase môže 
ú astník spori  v jednom alebo vo viacerých prí-
spevkových doplnkových dôchodkových fondoch 
sú asne, pri om si môže zvoli  ubovo ný pomer 
rozloženia príspevkov a majetku medzi viac prí-
spevkových doplnkových dôchodkových fondov.

2.2 Platenie príspevkov na sporenie

 2.2.1  Príspevky platí ú astník, resp. zamestnávate  za 
zamestnanca, ktorý je ú astníkom pod a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona, ak zamestnávate  uza-
tvoril zamestnávate skú zmluvu.

 2.2.2  Ú astník platí príspevky na sporenie bezhoto-
vostne, a to na ú et spolo nosti uvedený v zmluve 
(vi  „bankové spojenie“) v dohodnutej výške 
a frekvencii platenia. Spolo nos  nezodpovedá za 
škody, ktoré vzniknú zaplatením príspevku iným 
spôsobom, ako je dohodnuté v zmluve.

 2.2.3  Príspevok zaplatený v inej výške, ako je dohod-
nuté v zmluve, spolo nos  považuje za príspe-
vok v zmenenej výške.
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 2.2.4  Ak ú astník neur il frekvenciu a spôsob plate-
nia, má sa za to, že ú astník platí príspevky me-
sa ne a bankovým prevodom.

 2.2.5  Spolo nos  bezodkladne po identifikácii pripísa-
ného príspevku na bežný ú et príspevkového 
fondu, majetku prevedeného z jedného príspev-
kového fondu do iného príspevkového fondu, 
majetku prevedeného z inej DDS alebo majetku 
prevedeného z iného lenského štátu Európskej 
únie ( alej len „majetok prevedený pod a zá-
kona“) pripíše na osobný ú et ú astníka taký 
po et DDJ, ktorý zodpovedá podielu hodnoty prí-
spevku alebo majetku prevedeného pod a zákona 
a aktuálnej hodnoty DDJ príslušného príspevko-
vého fondu. Po et DDJ sa zaokrúh uje na celé ísla 
nadol a rozdiel zo zaokrúh ovania sa stáva sú as-
ou majetku v príslušnom príspevkovom fonde.

 2.2.6  Ak nedôjde k identifikácii príspevku pod a pred-
chádzajúceho bodu do 90 dní od jeho pripísania 
na bežný ú et príslušného príspevkového 
fondu, spolo nos  vráti príspevok na ú et, 
z ktorého bola platba poukázaná.

III. Dávky
Zo sporenia sa poskytujú dávky pod a zákona.

3.1 Žiados  o dávku

 3.1.1  Spolo nos  rozhoduje o priznaní dávky na zák-
lade písomnej žiadosti podanej na tla ive spo-
lo nosti a priložených požadovaných dokladov. 
Identifikácia klienta na žiadosti musí by  ove-
rená úradne alebo inak pre spolo nos  vyhovu-
júcim spôsobom.

 3.1.2  Žiadate  je povinný vyplni  všetky obligatórne 
požadované údaje na tla ive žiadosti a priloži  
požadované doklady. Ak tak žiadate  neurobí, 
jeho žiados  bude považovaná za neúplnú 
a spolo nos  ho do 15 dní od doru enia tejto 
žiadosti vyzve na jej doplnenie, pri om mu po-
skytne primeranú lehotu na doplnenie. Až 
d om doru enia chýbajúcich údajov alebo do-
kladov sa žiados  považuje za úplnú a doru-
enú. Ak žiadate  v stanovenej lehote výzve na 

doplnenie nevyhovie, spolo nos  na neúplnú 
žiados  neprihliada.

 3.1.3  Spolo nos  nezodpovedá za nesprávne uve-
dené údaje v žiadosti o dávku.

3.2 Priznanie a výplata dávok

 3.2.1  Spolo nos  vypláca dávky po splnení podmie-
nok na ich vyplácanie, a to na základe úplnej 
žiadosti ú astníka alebo oprávnenej osoby 
s pripojenými požadovanými dokladmi. O ne-
priznaní dávky spolo nos  informuje žiadate a 
písomným oznámením.

 3.2.2  Ak je žiados  o dávku úplná, žiadate  splnil 
všetky podmienky vzniku nároku na požado-
vanú dávku, prípadne žiadate  v žiadosti vý-
slovne uvedie, že požaduje prizna  dávku 
z neúplného ú tu, spolo nos  vykoná po pri-
znaní dávky prevod prostriedkov v lehote nie 
dlhšej ako 60 dní od doru enia úplnej žiadosti 
a o priznaní dávky informuje žiadate a.

 3.2.3  Spolo nos  vypláca dávky štandardne šekovou 
poukážkou, ak sa nedohodne s poberate om 

dávky inak, obvykle 7 pracovných dní pred výplat-
ným termínom, za obdobie, za ktoré je dôchodok 
vyplácaný. Výnimkou z tohto pravidla je prvá vý-
plata dávky, ktorá je vyplatená do jedného me-
siaca odo d a, ku ktorému bola dávka priznaná.

 3.2.4  Príspevky uhradené po priznaní dávky spolo -
nos  vracia spä  na ú et, z ktorého prišli.

 3.2.5  Spolo nos  vypláca dôchodky štandardne štvr -
ro ne, polro ne alebo ro ne vopred. Interval 
výplaty dôchodku môže by  pred žený klientom 
na základe jeho žiadosti, alebo spolo nos ou, 
ak výška štvr ro ného dôchodku nedosahuje 
jednu šestinu mesa nej minimálnej mzdy.

 3.2.6  Ak žiadate  nesúhlasí s podmienkami a so sku-
to nos ami uvedenými v Oznámení o priznaní 
dávky alebo v Oznámení o nepriznaní dávky, 
má právo písomne oznámi  spolo nosti svoje 
námietky do 15 kalendárnych dní od doru enia 
tohto oznámenia. Spolo nos  o výsledku poda-
nia žiadate a písomne informuje a to najneskôr 
do 30 kalendárnych dní odo d a doru enia po-
dania žiadate a do spolo nosti.

 3.2.7  Ak žiadate  požiada o výplatu dávky vo forme 
doživotného dôchodku, je povinný po podaní 
žiadosti o dávku uzatvori  poistnú zmluvu s po-
is ov ou a bezodkladne zasla  fotokópiu poist-
nej zmluvy do spolo nosti. Žiados  o dávku sa 
považuje za úplnú až po doru ení fotokópie 
poistnej zmluvy do spolo nosti.

 3.2.8  Po neúspešnom pokuse o výplatu dávky z dôvodu 
na strane poberate a dávky, spolo nos  vypláca-
nie dávky pozastaví až do doby, kedy poberate  
dávky požiada spolo nos  o opätovnú výplatu 
dávky, prípadne tiež oznámi údaje potrebné pre 
úspešnú výplatu dávky. V tomto období nie je 
spolo nos  v omeškaní s výplatou dávky.

 3.2.9   Prípadné poplatky za prevod, resp. poštovné, sa 
odpo ítajú zo sumy ur enej na výplatu dávky.

 

IV. Prevody príspevkov a prestupy medzi fondmi
4.1 Prevod príspevkov do inej DDS

 4.1.1  Ú astník môže prestúpi  z jedného alebo z via-
cerých príspevkových doplnkových dôchodko-
vých fondov do iného fondu alebo do viacerých 
príspevkových doplnkových dôchodkových fon-
dov spravovaných inou DDS na základe písom-
nej žiadosti. DDS, z ktorej ú astník prestupuje, 
je povinná tento prestup zrealizova  do 30 dní 
od doru enia písomnej žiadosti ú astníka. Po-
berate  dávky nemôže prestúpi  z výplatného 
doplnkového dôchodkového fondu do iného 
výplatného doplnkového dôchodkového fondu 
spravovaného inou DDS. Ak ú astník požiada 
o prestup do inej DDS je povinný preukáza  
spolo nosti uzatvorenie zmluvy s inou DDS.

 4.1.2  Ak sa ú astník a spolo nos  nedohodnú inak, 
d om prestupu je de  nasledujúci po dni, v kto-
rom bola spolo nosti doru ená úplná žiados  
ú astníka o prestup do inej DDS.

 4.1.3  Spolo nos  bezodplatne zašle výpis z osobného 
ú tu ú astníkovi, ktorý prestupuje do inej DDS 
ku d u, ktorý predchádza d u prestupu, najne-
skôr do 15 dní odo d a prestupu.
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 4.1.4  Odplata za prestup ú astníka do inej DDS v ob-
dobí jedného roka od uzatvorenia zmluvy je 
najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom ú te 
ú astníka ku d u predchádzajúcemu d u pre-
stupu. Spolo nos  nemá nárok na odplatu za 
prestup ú astníka v prípade, ak od uzatvorenia 
zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

4.2 Prevod príspevkov z inej DDS

 4.2.1  Za podmienok stanovených zákonom umožní 
spolo nos  ú astníkovi, ktorý s ou uzavrel 
zmluvu, prestúpi  z jedného alebo z viacerých 
príspevkových doplnkových dôchodkových fon-
dov spravovaných inou DDS do jedného alebo 
do viacerých príspevkových doplnkových dô-
chodkových fondov spravovaných spolo nos ou.

 4.2.2  Ú astník je povinný pri uzatváraní zmluvy infor-
mova  spolo nos , že bude v súlade so záko-
nom žiada  o prevod prostriedkov z inej DDS.

 4.2.3  Ú astníkovi, ktorý do spolo nosti prestúpi z inej 
DDS, spolo nos  bezplatne zašle do 15 dní odo 
d a prestupu výpis z jeho osobného ú tu 
v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osob-
ného ú tu zo d a, v ktorom bola ú astníkovi pri-
písaná táto suma na bežný ú et doplnkového 
dôchodkového fondu vedený u depozitára.

4.3  Prestup medzi príspevkovými doplnkovými dôchodko-
vými fondmi v rámci spolo nosti

 4.3.1  Ú astník môže prestúpi  z jedného alebo z via-
cerých príspevkových doplnkových dôchodko-
vých fondov do iného fondu alebo do viacerých 
príspevkových doplnkových dôchodkových fon-
dov spravovaných spolo nos ou alebo si môže 
zvoli  odlišný pomer rozloženia príspevkov 
alebo majetku v týchto fondoch na základe 
zmeny zmluvy, a to prostredníctvom uzatvore-
nia Dodatku k ú astníckej zmluve – zmena do-
plnkového dôchodkového fondu, ktorý je 
dostupný aj na webovom sídle NN spolo nosti. 
Zmeny investi nej stratégie (prestup medzi prí-
spevkovými doplnkovými dôchodkovými 
fondmi) je možné vykona  klientom aj pros-
tredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

 4.3.2  D om prestupu je nasledujúci pracovný de  po 
dni, v ktorom bol spolo nosti doru ený Doda-
tok k ú astníckej zmluve – zmena doplnkového 
dôchodkového fondu. Za de  doru enia v prí-
pade zmeny investi nej stratégie (prestup 
medzi príspevkovými doplnkovými dôchodko-
vými fondmi) zadanej prostredníctvom klient-
skeho portálu WebKlient sa považuje de  
uvedený vo Všeobecných obchodných pod-
mienkach Klientskeho portálu WebKlient, resp. 
de  uvedený v Žiadosti o vykonanie zmeny do-
plnkového dôchodkového fondu prostredníc-
tvom klientskeho portálu WebKlient.

 4.3.3  Sumu, zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osob-
ného ú tu ú astníka zo d a jeho prestupu, spo-
lo nos  prevedie do 5 pracovných dní odo d a 
prestupu na bežný ú et jedného alebo viacerých 
vstupných doplnkových dôchodkových fondov.

 4.3.4  Ak de  prestupu ú astníka pripadne na sobotu 
alebo na de  pracovného pokoja, tak 5-d ová 
lehota za ína plynú  prvým pracovným d om, 
ktorý nasleduje po dni prestupu ú astníka.

V. Osobitné ustanovenia

5.1 Doru ovanie

 5.1.1  Každú písomnú korešpondenciu, ktorú je spo-
lo nos  povinná zasiela  klientovi, spolo nos  
zasiela ako oby ajnú poštovú zásielku, ak spo-
lo nos , VOP alebo všeobecne záväzný právny 
predpis neustanoví inak. Klientovi môžu by  pí-
somnosti zo strany spolo nosti doru ované 
elektronicky, ak vykonáva zmeny zmluvy pros-
tredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

 5.1.2  Ú astník vyhlasuje, že pokia  v zmluve uviedol 
emailovú adresu, táto emailová adresa je jeho 
osobnou emailovou adresou a písomnosti za-
slané na túto emailovú adresu spolo nos ou v 
súlade so zákonom považuje za jemu riadne 
doru ené. Ú astník berie na vedomie, že obsa-
hom písomností zasielaných spolo nos ou na 
emailovú adresu ú astníka sú dôverné informá-
cie. Pre ú ely plnenia povinností spolo nosti 
vo i ú astníkovi v súlade so zákonom, spolo -
nos  použije najaktuálnejšiu ú astníkom notifi-
kovanú emailovú adresu.

 5.1.3  Nedoru enie o akávaných písomností akého-
ko vek druhu, hlavne písomností ako napr. 
výpis z osobného ú tu a výkaz predpoklada-
ných dôchodkových dávok ú astníka, resp. 
výkaz dôchodkových dávok poberate a dávky, 
Oznámenie o priznaní dávky, Oznámenie o ne-
priznaní dávky a alšie písomnosti, má klient 
spolo nosti bezodkladne oznámi . V opa nom 
prípade spolo nos  nezodpovedá za prípadné 
škody vzniknuté nedoru ením písomnosti.

5.2 Vykonávanie zmien

 5.2.1  Ú astník a poberate  dávky je povinný bez zby-
to ného odkladu oznámi  spolo nosti zmenu 
údajov uvedených v zmluve a v žiadosti o vý-
platu dávky.

 5.2.2  Ú astník je oprávnený meni  výšku príspevku, 
ako aj frekvenciu platenia príspevkov, dohodnu-
tých v zmluve. Minimálna výška príspevku nie je 
v sú asnosti zo strany spolo nosti stanovená.

 5.2.3  Ú astník môže meni  ur enie oprávnených osôb 
kedyko vek až do d a zániku ú asti na sporení. 
Ú astník vyhlasuje, že pokia  v zmluve ur il fy-
zickú osobu/y, ako oprávnenú osobu/y, dispo-
nuje predchádzajúcim písomným súhlasom 
oprávnenej osoby/osôb s poskytnutím jej/ich 
osobných údajov na spracúvanie pre ú el výkonu 
doplnkového dôchodkového sporenia zo strany 
spolo nosti v zmysle zákona a tento súhlas vie 
spolo nosti kedyko vek na požiadanie predloži .

 5.2.4  Ak sa spolo nos  preukázate ne dozvie, že 
údaje klienta sa zmenili, spolo nos  je opráv-
nená uskuto ni  ich zmenu aj bez žiadosti alebo 
oznámenia klienta, pri om spolo nos  o takejto 
zmene klienta informuje.

5.3  Výpisy z osobného ú tu ú astníka a výkaz predpokla-
daných dôchodkových dávok ú astníka, resp. výkaz 
dôchodkových dávok poberate a dávky

 5.3.1  Spolo nos  zriadi a vedie každému klientovi 
jeden osobný ú et, z ktorého výpis z osobného 
ú tu a výkaz predpokladaných dôchodkových 
dávok ú astníka, resp. výkaz dôchodkových 
dávok poberate a dávky zasiela klientovi bez-
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platne jedenkrát ro ne najneskôr do konca feb-
ruára nasledujúceho kalendárneho roka. 
V prípade prestupu ú astníka do inej DDS alebo 
z inej DDS zasiela spolo nos  výpis z osobného 
ú tu ú astníka do 15 dní odo d a prestupu. 
Spolo nos  zašle klientovi výpis z osobného 
ú tu a výkaz predpokladaných dôchodkových 
dávok ú astníka, resp. výkaz dôchodkových 
dávok poberate a dávky do 15 pracovných dní.

 5.3.2  Výpis z osobného ú tu a výkaz predpoklada-
ných dôchodkových dávok ú astníka, resp. 
výkaz dôchodkových dávok poberate a dávky 
zasiela spolo nos  klientovi v elektronickej po-
dobe chránený heslom na poslednú známu 
emailovú adresu a sprístup uje ho prostredníc-
tvom klientskeho portálu WebKlient v elektro-
nickej podobe. Na žiados  klienta je spolo nos  
povinná zasla  výpis z osobného ú tu a výkaz 
predpokladaných dôchodkových dávok ú ast-
níka, resp. výkaz dôchodkových dávok pobera-
te a dávky v listinnej podobe na adresu uvedenú 
v žiadosti klienta, inak na poslednú známu ko-
rešponden nú adresu.

 5.3.3  Klient môže požiada  spolo nos  o zmenu formy 
zasielania výpisu z osobného ú tu a výkazu pred-
pokladaných dôchodkových dávok ú astníka, 
resp. výkazu dôchodkových dávok poberate a 
dávky, prostredníctvom zabezpe enej komuni-
kácie emailom aj telefonicky, ako aj cez žiados  
zverejnenú na webovom sídle NN spolo nosti.

 5.3.4  Spolo nos  nezodpovedá za prípadné škody 
vzniknuté nedoru ením písomností klientovi 
z dôvodu uvedenia nesprávnych alebo neúpl-
ných údajov klienta a/alebo z dôvodu iných pre-
kážok v doru ení písomností na strane klienta.

VI. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
6.1  Spolo nos  nakladá s dôvernými informáciami v súlade 

s platnými právnymi predpismi a zachováva o nich ml-
anlivos  v ase trvania zmluvného vz ahu založeného 

zmluvou ako aj po jeho ukon ení. Spolo nos  je opráv-
nená poskytnú  dôverné informácie tretím osobám 
v prípadoch ustanovených platnými právnymi pred-
pismi a v prípadoch, ak ú astník udelí spolo nosti na 
tento ú el svoj výslovný súhlas.

6.2  Spolo nos  ako prevádzkovate  osobných údajov si 
v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o vo nom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( alej len „naria-
denie GDPR“) a zákonom o OOÚ plní svoju informa nú 
povinnos  vo i dotknutým osobám nasledovne:

  Totožnos  a kontaktné údaje prevádzkovate a: NN 
Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 
Bratislava, Slovenská republika, I O: 35 976 853, e-mai-
lová adresa: klient@nn.sk, Klientska linka: 0850 111 464

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@nn.sk

  Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizá-
cie: Spolo nos  nezamýš a prenies  osobné údaje ú ast-
níka, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo 
právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických 
osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre ú ely 
uzavretia zmluvy a ú ely súvisiace s výkonom doplnko-
vého dôchodkového sporenia ( alej len „dotknuté 

osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizá-
cie; v prípade, že sa spolo nos  rozhodne vykona  cezhra-
ni ný prenos osobných údajov do tretích krajín, 
spolo nos  prijme primerané záruky ochrany súkromia a 
základných práv a slobôd dotknutých osôb a výkonu prí-
slušných práv; takéto záruky vyplývajú zo štandardných 
zmluvných doložiek pod a osobitného predpisu alebo 
záväzných vnútropodnikových pravidiel spolo nosti, ak 
tieto boli schválené orgánom dozoru v oblasti ochrany 
osobných údajov so sídlom v lenskom štáte EÚ.

  Práva dotknutej osoby: právo požadova  prístup 
k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, 
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie 
a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo vznies  námietku proti spracovaniu osobných 
údajov pre ú ely priameho marketingu vrátane profi-
lovania, právo na prenosite nos  osobných údajov, 
právo poda  s ažnos  na spracúvanie osobných údajov 
orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky; pre vylú enie akýchko vek po-
chybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba 
oprávnená uplatni  v prípade, ak jej uplatnenie také-
hoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúva-
nia osobných údajov umož uje Nariadenie GDPR, resp. 
zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u pre-
vádzkovate a technicky možné.

  (i)  Spracúvanie osobných údajov za ú elom výkonu 
doplnkového dôchodkového sporenia

  Ú el spracúvania osobných údajov: výkon doplnko-
vého dôchodkového sporenia zo strany spolo nosti 
v zmysle zákona, a to najmä, ale nielen uzatvorenie 
ú astníckych zmlúv; identifikácia ú astníkov; správa 
ú astníckych zmlúv; ochrana a domáhanie sa práv spo-
lo nosti; dokumentovanie innosti spolo nosti; plne-
nie povinností a úloh doplnkovej dôchodkovej 
spolo nosti pod a zákona alebo pod a osobitných 
predpisov (napr. zákona o AML a i.). Poskytnutie osob-
ných údajov ú astníkom a prípadne jeho zástupcom 
pre uvedený ú el spracúvania osobných údajov je ne-
vyhnutné na uzavretie zmluvy a zárove  je zákonnou 
požiadavkou.

  Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti spolo nosti v zmysle § 
28a zákona alebo pod a osobitných predpisov ( l. 6 ods. 
1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zárove  spracúvanie je 
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 
je ú astník ( l. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

  Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – 
finan ní agenti v súlade so zákonom . 186/2009 Z. z. 
o finan nom sprostredkovaní a finan nom poraden-
stve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej 
len „zákon o finan nom sprostredkovaní“) a iné fyzické 
osoby v zmluvnom vz ahu so spolo nos ou, prostred-
níctvom ktorých spolo nos  získava osobné údaje pre 
ú ely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia; 
príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doru eniek 
a celých vrátených doru enkových zásielok; príjemca 
vykonávajúci správu a vymáhanie poh adávok spolo -
nosti; príjemca vykonávajúci audítorské innosti pod a 
osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu 
registratúry; príjemca vykonávajúci IT servis/podporu 
a IT development; príjemca poskytujúci služby zabez-
pe enia archivácie dokumentov; príjemca, prostred-
níctvom ktorého spolo nos  vykonáva výplaty 
vyplývajúce zo zmluvy v prospech dotknutej osoby for-



mou šekovej poukážky; príjemca – NN spolo nos ; prí-
jemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny 
zástupca spolo nosti (advokát), notári, exekútori, So-
ciál na pois ov a a iné oprávnené orgány.

  Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania 
zmluvného vz ahu založeného zmluvou a doba nevy-
hnutne potrebná na plnenie práv a povinností spolo -
nosti vyplývajúcich zo zmluvy a zákona, a to aj na dobu 
10 rokov po skon ení platnosti zmluvy.

  Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky 
profilovania: prevádzkovate  vykonáva profilovanie 
s osobnými údajmi ú astníka poskytnutými v rámci 
predzmluvného vz ahu a inými osobnými údajmi týka-
júcimi sa predzmluvného vz ahu, a to najmä, ale nielen 
informáciami uvedenými v dotazníku k analýze potrieb 
a investi nému profilu ú astníka s výnimkou osobit-
ných kategórií osobných údajov za ú elom hodnotenia 
niektorých osobných aspektov vz ahujúcich sa k ú ast-
níkovi a následného poskytnutia ponuky produktového 
portfólia spolo nosti ú astníkovi tak aby ponúkané 
produkty zodpovedali jeho individuálnym finan ným, 
sociálnym a iným potrebám; ú astník má právo na to, 
aby sa na neho nevz ahovalo rozhodnutie, ktoré je za-
ložené výlu ne na profilovaní a ktoré má právne ú inky, 
ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyv-

ujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov 
ú astníka boli zo strany spolo nosti vykonané vhodné 
opatrenia, a to možnos  uplatnenia práva na udský 
zásah zo strany spolo nosti v rámci profilovania, práva 
ú astníka vyjadri  svoje stanovisko, práva napadnú  
rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

 (ii)  Spracúvanie osobných údajov za ú elom priameho 
marketingu

  Ú el spracúvania osobných údajov: priamy marketing 
produktového portfólia spolo nosti.

  Oprávnené záujmy, ktoré spolo nos  sleduje pri spra-
cúvaní osobných údajov pre ú ely priameho marke-
tingu: ponuka produktového portfólia spolo nosti 
klientovi s cie om poskytnutia produktov a služieb, 
ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho finan ným, so-
ciálnym a iným potrebám.

  Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné 
na ú ely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spolo -
nos  ako prevádzkovate  ( l. 6 ods. 1 písm. f) Nariade-
nia GDPR) a zárove  § 116 ods. 14 zákona . 452/2021 
Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení 
( l. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

  Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – 
finan ní agenti v súlade so zákonom o finan nom 
sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vz ahu 
so spolo nos ou, prostredníctvom ktorých získava 
osobné údaje pre ú ely priameho marketingu produk-
tového portfólia spolo nosti ako prevádzkovate a; prí-
jemca spracúvajúci údaje z vrátených doru eniek 
a celých vrátených doru enkových zásielok; príjemca 
vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykoná-
vajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca 
poskytujúci služby zabezpe enia archivácie dokumen-
tov; príjemca – NN spolo nos ; príjemcovia – poskyto-
vatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci 
prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjem-
covia vykonávajúci innosti reklamnej agentúry; prí-
jemcovia vykonávajúci innosti call centra a i.

  Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania 

zmluvného vz ahu, ak klient neodmietne spracúvanie 
osobných údajov pre ú ely priameho marketingu skôr.

  Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky 
profilovania: spolo nos  vykonáva profilovanie s osob-
nými údajmi klienta poskytnutými v rámci zmluvy 
a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného 
vz ahu ako informáciami o poskytovanom produkte, 
finan nými informáciami (o platbách za poskytovaný 
produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobit-
ných kategórií osobných údajov za ú elom hodnotenia 
niektorých osobných aspektov vz ahujúcich sa ku klien-
tovi a následného poskytnutia ponuky produktového 
portfólia spolo nosti tak aby ponúkané produkty zod-
povedali individuálnym finan ným, sociálnym a iným 
potrebám klienta; takáto ponuka produktov, resp. 
zmena produktov je vykonávaná formou komer nej ko-
munikácie vrátane zasielania korešpondencie formou 
oby ajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným 
obdobným spôsobom; klient má právo na to, aby sa na 
neho nevz ahovalo rozhodnutie, ktoré je založené vý-
lu ne na profilovaní a ktoré má právne ú inky, ktoré sa 
ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyv ujú; na 
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov klienta 
boli zo strany prevádzkovate a osobných údajov vyko-
nané vhodné opatrenia, a to možnos  uplatnenia práva 
na udský zásah zo strany prevádzkovate a v rámci pro-
filovania, práva dotknutej osoby vyjadri  svoje stano-
visko, práva kedyko vek namieta  proti spracúvaniu 
osobných údajov na ú ely priameho marketingu a práva 
napadnú  rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

  Klient podpísaním zmluvy súhlasí s tým, že v prípadoch, 
ak má spolo nos  pod a zákona o OOÚ, iného vše-
obecne záväzného právneho predpisu o ochrane osob-
ných údajov a/alebo pod a zmluvy vo i nemu 
oznamovaciu povinnos , táto oznamovacia povinnos  
bude splnená, ak sa oznam uverejní na webovom sídle 
NN spolo nosti. alšie informácie o spracúvaní osob-
ných údajov dotknutej osoby sú uverejnené na webo-
vom sídle NN spolo nosti.

6.3  V prípade ak klient udelil NN spolo ným prevádzkova-
te om výslovný súhlas so spracovaním svojich osob-
ných údajov pre marketingové ú ely, NN spolo ní 
prevádzkovatelia si v súlade s nariadením GDPR a zá-
konom o OOÚ plnia svoju informa nú povinnos  vo i 
klientovi ako dotknutej osobe nasledovne:

  Totožnos  a kontaktné údaje NN spolo ných prevádzko-
vate ov: NN Životná pois ov a, a.s., Jesenského 4/C, 811 
02 Bratislava, Slovenská republika, I O: 35 691 999 ( alej 
len „NN ŽP“) a NN dôchodková správcovská spolo nos , 
a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 
902 981 ( alej len „NN DSS“) a spolo nos , e-mailová ad-
resa: klient@nn.sk, Klientska linka: 0850 111 464

  Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: dpo@nn.sk, 
korešponden ná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bra-
tislava, Klientska linka: 0850 111 464

  Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organi-
zácie: NN spolo ní prevádzkovatelia nezamýš ajú pre-
nies  osobné údaje klienta do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie.

  Ú el spracúvania osobných údajov: marketingové spra-
cúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhod-
nocovania údajov pre potreby marketingu v telefonickom, 
písomnom a osobnom styku s klientom, ak udelil NN spo-
lo ným prevádzkovate om súhlas so spracúvaním osob-
ných údajov pre marketingové ú ely, komer nej 
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komunikácie vrátane zasielania koreš pondencie formou 
oby ajnej pošty, správy elektronickej pošty, formou slu-
žieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom, 
ako aj realizácie ponúk produktového portfólia spolo -
nosti NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo spolo nosti.

  Právny základ spracúvania: súhlas klienta so spracúva-
ním svojich osobných údajov pre marketingové ú ely 
( l. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) NN spolo nými 
prevádzkovate mi.

  Kategórie  príjemcov osobných  údajov: príjemcovia 
– finan ní agenti v súlade so zákonom o finan nom 
sprostredkovaní a iné fyzické osoby, prostredníctvom 
ktorých boli získané osobné údaje pre ú ely marketin-
gového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci 
údaje z vrátených doru eniek a celých vrátených doru-
enkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu re-

gistratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu 
a IT development; príjemca poskytujúci služby zabez-
pe enia archivácie dokumentov; príjemca – NN spolo -
nos , príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; 
príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zá-
kazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci innosti 
reklamnej agentúry; príjemcovia vykonávajúci innosti 
call centra a i.

  Doba uchovávania osobných údajov: od udelenia sú-
hlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trva-
nia posledného zmluvného vz ahu s prevádzkovate om 
NN ŽP a/alebo NN DSS a/alebo spolo nos ou a ná-
sledne po dobu 3 rokov po ukon ení tohto posledného 
zmluvného vz ahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvo-
lala skôr.

  Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky 
profilovania: NN spolo ní prevádzkovatelia vykoná-
vajú profilovanie pre marketingové ú ely s osobnými 
údajmi poskytnutými v rámci zmluvy a inými osobnými 
údajmi týkajúcimi sa zmluvného vz ahu, ako informácií 
o poskytovanom produkte, finan nými informáciami 
(o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe 
úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných 
údajov za ú elom hodnotenia niektorých osobných as-
pektov vz ahujúcich sa ku klientovi, ktorý udelil súhlas 
so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketin-
gové ú ely a následného poskytnutia ponuky vhod-
ného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali 
individuálnym finan ným, sociálnym a iným potrebám 
dotknutej osoby. Klient má právo na to, aby sa na neho 
nevz ahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlu ne 
na profilovaní a ktoré má právne ú inky, ktoré sa ho 
týkajú alebo ho podobne významne ovplyv ujú. Na 
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknu-
tej osoby boli zo strany NN spolo ných prevádzkovate-
ov vykonané vhodné opatrenia, a to možnos  

uplatnenia práva na udský zásah v rámci profilovania, 
práva vyjadri  svoje stanovisko, práva napadnú  roz-
hodnutie vyplývajúce z profilovania.

  Práva dotknutej osoby: právo požadova  prístup 
k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu 
osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obme-
dzenie spracúvania osobných údajov, právo na preno-
site nos  osobných údajov, právo poda  s ažnos  na 
spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako 
aj právo kedyko vek svoj súhlas so spracovaním osob-
ných údajov odvola  NN spolo ným prevádzkovate om 
alebo každému jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv 

na zákonnos  spracúvania založeného na súhlase ude-
lenom pred jeho odvolaním; pre vylú enie akýchko vek 
pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba 
oprávnená uplatni  v prípade, ak jej uplatnenie také-
hoto práva umož uje nariadenie GDPR, resp. zákon 
o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u NN spolo -
ných prevádzkovate ov technicky možné.

  Základné asti dohody NN spolo ných prevádzkova-
te ov: Predmetom dohody NN spolo ných prevádzko-
vate ov identifikovaných v asti Totožnos  a kontaktné 
údaje NN spolo ných prevádzkovate ov je ur enie zod-
povednosti každého prevádzkovate a za plnenie povin-
ností a úloh pod a nariadenia GDPR a zákona o OOÚ 
tak, že (i) predmetom dohody je ur enie spolo ných 
prostriedkov spracúvania a spolo ný ú el spracúvania 
osobných údajov dotknutých osôb – marketingové 
spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú 
osobu je dpo@nn.sk, korešponden ná adresa: Jesen-
ského 4/C, 811 02 Bratislava, Klientska linka: 0850 111 
464 (iii) doba platnosti dohody NN spolo ných pre-
vádzkovate ov: doba neur itá, (iv) výkon práv dotknu-
tej osoby budú NN spolo ní prevádzkovatelia 
vykonáva  spolo ne, (v) povinnosti prevádzkovate ov 
poskytova  informácie, ktoré sa majú poskytova  do-
tknutej osobe pri získavaní osobných údajov bude po-
skytova  v prípade získavania osobných údajov 
dotknutej osoby na zmluve spolo nos . Bez oh adu na 
podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatni  
svoje práva u každého prevádzkovate a a vo i každému 
prevádzkovate ovi.

VII. Závere né ustanovenia
7.1  Spolo nos  a ú astník podpísaním zmluvy vyhlasujú 

a potvrdzujú, že:

 a)   ú astník sa zaväzuje bezodkladne písomne informo-
va  spolo nos  o zmene jeho údajov, ktoré poskytol 
spolo nosti v súvislosti s touto zmluvou, vrátane 
zmeny da ovej príslušnosti, pri om ú astník je po-
vinný poskytnú  spolo nosti na vyžiadanie doklady, 
preukazujúce takúto zmenu,

 b)  spolo nos  dostato ne oboznámila pred uzavretím 
zmluvy ú astníka s nasledujúcimi dokumentmi: Šta-
tút a K ú ové informácie každého doplnkového dô-
chodkového fondu, ktorý/é si ú astník zvolil, 
Podmienky vyplácania dávok pod a zákona, Infor-
mácia pre potenciálneho ú astníka doplnkového 
dôchodkového sporenia (v prípade uzatvorenia 
zmluvy finan ným agentom), Informácia pre spotre-
bite a pred uzavretím zmluvy na dia ku (v prípade 
uzatvorenia zmluvy na dia ku), Informácia pod a Na-
riadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/2088 o zverej ovaní informácií o udržate nosti 
v sektore finan ných služieb, predpokladaná výška 
poplatkov a nákladov spolo nosti ako i tretích osôb 
konajúcich za spolo nos  v zmysle zákona,

 c)  ú astník si dokumenty uvedené v písm. b) pre ítal, 
ich obsahu porozumel a podpísaním zmluvy s nimi 
bezpodmiene ne a v celom rozsahu súhlasí,

 d)  K ú ové informácie každého doplnkového dôchod-
kového fondu, ktorý/é si ú astník zvolil, mu boli 
odovzdané pri podpise zmluvy,

 e)  ú astník si je plne vedomý skuto nosti, že s ú as ou 
na sporení formou investovania do dôchodkových 
fondov je spojené investi né riziko, ktorého miera je 
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variabilná v závislosti od príslušného dôchodkového 
fondu, že hodnota majetku v dôchodkovom fonde 
ako aj výnos z neho môžu kolísa  v závislosti od situ-
ácie na finan ných trhoch, a že doterajší výnos nie je 
zárukou budúcich výnosov,

 f)  ú astník je povinný na požiadanie spolo nosti vyplni  
formulár W8/W9 v súlade so zákonom o automatic-
kej výmene informácií.

7.2  Všetky právne vz ahy vyslovene neupravené v zmluve 
sa budú riadi  príslušnými ustanoveniami aktuálne 
platných VOP, zákonom a ostatnými právnymi pred-
pismi, a to v tomto poradí.

7.3  Zmluva sa uzatvára na dobu neur itú. Zmluva zaniká 
len z dôvodov uvedených v zákone.

7.4  Ú astník podpísaním zmluvy súhlasí s tým, že komuni-
kácia medzi ním a spolo nos ou môže by  zaznamená-
vaná a uchovávaná prostredníctvom technických 
prostriedkov umož ujúcich jej zachytenie, uchovanie 
a reprodukciu a to aj bez alšieho upozornenia. Ú ast-
ník alej súhlasí s tým, že spolo nos  je oprávnená 
v prípade potreby použi  tieto záznamy a kópie ako dô-
kazný prostriedok v prípadných sporoch.

7.5  Spolo nos  je pod a vlastného uváženia oprávnená po-
žadova , aby kópie originálu dokumentu, ako aj podpis 
na dodatkoch, žiadostiach alebo iných dokumentoch 
predkladaných ú astníkom spolo nosti boli úradne 
overené. V prípade zahrani ných dokladov predlože-
ných ú astníkom spolo nosti si spolo nos  vyhradzuje 
právo vyžadova , aby tieto dokumenty boli úradne ove-
rené, superlegalizované alebo aby k nim bola pripojená 
doložka „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru 
o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahrani ných 
verejných listín 5. októbra 1961.

7.6  Spolo nos  je oprávnená pre každý jednotlivý prípad 
ur i , aké druhy dokladov bude vyžadova  a u ktorých 
bude vyžadova  úradne overenú kópiu alebo originál 
predložených dokladov. Spolo nos  vyžaduje úradne 
overenú fotokópiu alebo originál predovšetkým pri do-
kladoch týkajúcich sa úmrtia klienta, dedi ského kona-
nia, opatrovníctva, zastúpenia, preukazujúcich právny 
status klienta alebo jeho zástupcov alebo splnomoc-
nencov.

7.7  Spolo nos  je oprávnená požadova , aby klient pri 
predložení akéhoko vek dokumentu spolo nosti v inom 
ako slovenskom jazyku predložil spolo nosti úradne 
overený preklad tohto dokumentu do slovenského ja-
zyka. Náklady na zhotovenie prekladu znáša klient. 

V takomto prípade je pre spolo nos  záväzný výlu ne 
slovenský preklad s tým, že nie je povinná skúma , i 
tento preklad zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.

7.8  Tento produkt nie je registrovaný pod a amerického 
zákona o cenných papieroch a nie je vhodný pre USA 
osoby. Uvedené sa netýka osôb vykonávajúcich rizi-
kové práce pod a zákona.

7.9  Ak nie je medzi spolo nos ou a ú astníkom písomne 
dohodnuté inak, riadia sa všetky zmluvné vz ahy medzi 
nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.10  Spolo nos  je oprávnená meni  a dop a  tieto VOP 
a to z dôvodu:

 a) zmien právnych predpisov, alebo

 b)  vývoja na finan nom trhu, ktorý je objektívne spô-
sobilý ovplyvni  poskytovanie produktov spolo nosti 
alebo podmienky ich poskytovania, alebo

 c)  zmien technických možností poskytovania produk-
tov spolo nosti, alebo

 d)  zabezpe enia bezpe ného fungovania finan ného 
alebo dôchodkového systému, alebo

 e)  zabezpe enia obozretného podnikania spolo nosti, 
alebo

 f)  skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania produk-
tov spolo nosti.

  Aktuálne znenie VOP ur í spolo nos  zverejnením na 
webovom sídle NN spolo nosti najneskôr 15 kalendár-
nych dní pred nadobudnutím ú innosti zmeny.

7.11  Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, jeden pre 
spolo nos , jeden pre ú astníka a jeden pre finan -
ného agenta/zamestnanca spolo nosti/zástupcu 
maklérskej spolo nosti, ktorý získal ú astníka pre uza-
tvorenie tejto zmluvy.

7.12  Zmluva nadobúda platnos  d om podpisu oboch 
zmluvných strán a ú innos  d om zaplatenia prvého 
príspevku, najskôr však d om platnosti.

7.13  Ak v zmluve nie je uvedené iné miesto jej uzatvorenia, 
miestom uzavretia zmluvy je obec miesta trvalého 
pobytu ú astníka.

7.14 Tieto VOP nadobúdajú ú innos  d a 1. 1. 2023.
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Štatút doplnkového dôchodkového fondu Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút doplnkového dôchodkového fondu „Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej 
len „štatút“) sa môže po as trvania zmluvného vz ahu medzi doplnkovou dôchodkovou spolo nos ou NN Tatry – 
Sympatia, d.d.s., a.s. a ú astníkom doplnkového dôchodkového sporenia meni .

A.  Doplnkový dôchodkový fond
1.   Názov doplnkového dôchodkového fondu je „Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej 

len „konzervatívny fond“).

2.   Povolenie na vytvorenie konzervatívneho fondu bolo udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska ( alej len „NBS“) 
. UDK-001/2007/DDSS d a 12. 1. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 1. 2. 2007.

3.   Konzervatívny fond bol vytvorený d a 13. 4. 2007 pripísaním prvého príspevku na bežný ú et konzervatívneho fondu 
u depozitára.

B.  Doplnková dôchodková spolo nos
1.   Konzervatívny fond spravuje NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 976 853, 

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 3799/B ( alej len „spolo nos “).

2.   Spolo nos  vykonáva svoju innos  v zmysle zákona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( alej len „zákon“) na základe povolenia na vznik a innos  spolo nosti 
udeleného rozhodnutím NBS . UDK-001/2006/PDDS d a 20. 1. 2006 a ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 24. 1. 2006.

3.  Spolo nos  môže zveri  tretej osobe nasledovné innosti:

 a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,

 b) riadenie investícií, ktorým na ú ely zákona je zhodnocovanie majetku v konzervatívnom fonde,

 c) innosti patriace pod administráciu:

  – vedenie osobných ú tov ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vyplácanie dávok,

  – vedenie zoznamu ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vedenie ú tovníctva konzervatívneho fondu,

  – vedenie obchodnej dokumentácie,

  – zabezpe ovanie právnych služieb spojených so správou majetku v konzervatívnom fonde,

  – zabezpe ovanie plnenia da ových povinností spojených s majetkom v konzervatívnom fonde,

  –  vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v konzervatív-
nom fonde,

  – ur ovanie hodnoty majetku v konzervatívnom fonde,

  – rozde ovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v konzervatívnom fonde,

  –  plnenie záväzkov z právnych vz ahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie poh adávok z právnych vz ahov 
uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spolo nos  vo i nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku 
v konzervatívnom fonde,

  – informovanie ú astníkov a poberate ov dávok a vybavovanie ich s ažností,

  – poskytovanie poradenských služieb a konzulta ných služieb ú astníkom,

  – riadenie rizík v konzervatívnom fonde,

 d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.

4.  Spolo nos  nezverila tretej osobe žiadnu z inností uvedených v odseku 3 tohto lánku.

C.  Depozitár doplnkového dôchodkového fondu
1.   Depozitárom konzervatívneho fondu je Slovenská sporite a, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, I O: 00 

151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 601/B ( alej len „depozitár“).

2.   Depozitár vykonáva innos  na základe Zmluvy o výkone innosti depozitára ú innej d om 1. 2. 2019 uzavretej medzi 
depozitárom a spolo nos ou.
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3.  Depozitár je pri výkone svojej innosti povinný najmä:

 a)  vykonáva  pokyny spolo nosti, ak neodporujú zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo tomuto 
štatútu,

 b) kontrolova , i je hodnota majetku v konzervatívnom fonde ur ovaná v súlade so zákonom a s týmto štatútom,

 c) kontrolova  dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v konzervatívnom fonde,

 d) kontrolova  dodržiavanie ustanovení zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj tohto štatútu,

 e)  zabezpe ova , aby pri transakciách s majetkom v konzervatívnom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech 
majetku v konzervatívnom fonde na princípe platby oproti dodávke,

 f) kontrolova  výpo et hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky,

 g) informova  NBS o porušení zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo tohto štatútu.

4.   Depozitár zveril na základe zmluvy o zverení innosti úschovu zahrani ných cenných papierov iným osobám oprávne-
ným na výkon tejto innosti.

D.  Zameranie a ciele investi nej politiky doplnkového dôchodkového fondu

1.   Cie om investi nej politiky konzervatívneho fondu je dosiahnutie stabilného zhodnotenia majetku pri nižšej miere ri-
zika. Konzervatívny fond je riadený aktívne, investi ní manažéri priebežne upravujú zloženie majetku fondu, ktorý 
alokujú na jednotlivé triedy  aktív s oh adom na predpokladaný vývoj na finan ných trhoch.

2.  Majetok konzervatívneho fondu je vystavený týmto rizikám:

 a)  trhové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií spôsobenej zmenami v premenlivých tr-
hových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, cena zlata, devízové kurzy, ceny akcií (všeobecné trhové riziko) alebo 
zhoršenie úverovej spo ahlivosti emitenta (špecifické trhové riziko),

 b)  kreditné riziko je riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné 
riziko zah a aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo skuto nosti, že protistrana v rámci 
uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred kone ným vyrovnaním pe ažných tokov v rámci obchodu,

 c)  riziko koncentrácie je riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v tomto fonde vo i osobe, sku-
pine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti, hospodárskemu odvetviu alebo typu aktíva,

 d)  riziko likvidity je riziko, že sa pozícia v majetku v tomto fonde nebude môc  preda , zlikvidova  alebo uzatvori  za 
obmedzených nákladov a za dostato ne krátky as, ím sa ohrozí schopnos  spolo nosti plni  svoje záväzky v as,

 e)  opera né riziko je riziko straty vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov, vrátane informa ných technológií 
a komunika ných systémov, a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami spolo nosti alebo z vonkajších udalostí 
a zah a právne riziko a dokumenta né riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oce ovania.

  Celková úrove  rizika v konzervatívnom fonde je nízka. Hlavnými rizikovými faktormi vo fonde sú trhové úrokové 
sadzby, prirážky k úrokovým sadzbám vyjadrujúce úverovú spo ahlivos  emitentov, trhové ceny akcií a trhová cena 
zlata. Riziko zlyhania emitenta je obmedzené investovaním najmä v investi nom pásme. Diverzifikácia investícií ohra-
ni uje riziko koncentrácie  v majetku fondu, opera né riziko je obmedzené nastavením investi ných procesov pri správe 
fondu.

3.   Cie om investi nej stratégie konzervatívneho fondu je zabezpe i  ú astníkom v dlhodobom horizonte zhodnotenie 
fondu pri nižšej miere rizika. Konzervatívny fond bude aplikova  konzervatívnu investi nú stratégiu, ktorá spo íva 
najmä v investíciách do pevne úro ených investi ných nástrojov výlu ne v EUR, predovšetkým štátnych dlhopisov 
Slovenskej republiky a iných lenských štátov Európskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spolo ností a dlho-
pismi finan ných inštitúcií dôveryhodných emitentov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy nezávislej ratingo-
vej agentúry ohodnotená v investi nom pásme a cennými papiermi alebo majetkovými ú as ami subjektov kolektívneho 
investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cie ového dlhopisového indexu.

  alej môže by  as  majetku investovaná do štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov vydaných v domácej mene alebo 
v USD, a to sprostredkovane pomocou cenných papierov alebo majetkových ú astí subjektov kolektívneho investova-
nia, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cie ového indexu a ktoré sú vydané v mene EUR a majú zabezpe ené 
menové riziko. Investície do pevne úro ených aktív vrátane vkladov na vkladových ú toch tvoria obvykle od 60 % až 
do 100 % istej hodnoty majetku konzervatívneho fondu. Maximálna modifikovaná durácia portfólia dlhových cenných 
papierov nie je stanovená, pretože úrokové riziko je riadené na úrovni celého portfólia. Maximálna modifikovaná du-
rácia celého portfólia je stanovená  relatívne, 2,5 roka od úrovne durácie benchmarku.

4.   as  portfólia konzervatívneho fondu môže by  investovaná do akcií priamo alebo sprostredkovane pomocou cenných 
papierov alebo majetkových ú astí subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého 
cie ového akciového indexu. Táto zložka majetku fondu je široko diverzifikovaná, investovaná primárne do titulov 
v rozvinutých krajinách USA, Európskej únie a do titulov z rozvíjajúcich sa trhov. Táto zložka majetku fondu sa štan-
dardne pohybuje medzi 0 % až 30 % istej hodnoty majetku konzervatívneho fondu.

5.  alej môže by  as  portfólia investovaná do:

 a) vkladov na bežných ú toch; obvykle medzi 0 až 20 % istej hodnoty majetku fondu,
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 b)  vkladov na vkladových ú toch prevažne s lehotou splatnosti do 12 mesiacov; obvykle medzi 0 až 20 % istej hodnoty 
majetku fondu v jednej banke.

 Ide o vklady v bankách alebo v pobo kách zahrani ných bánk so sídlom v lenskom štáte Európskej únie.

 c)  cenných papierov alebo majetkových ú astí subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie 
indexu ceny zlata. Táto zložka aktív tvorí obvykle 0 % až 10 % istej hodnoty majetku fondu.

6.   Investi ná stratégia bude vykonávaná kombináciou strategickej alokácie aktív, výberu štátnych a firemných dlhopisov, 
riadením durácie portfólia a diverzifikácie.

7.   Pri investi ných rozhodnutiach sú okrem ekonomických a finan ných faktorov zoh ad ované aj environmentálne fak-
tory, sociálne faktory a faktory organizácie a riadenia. V rámci investi ného procesu je aplikovaný zoznam zakázaných 
emitentov definovaný v súlade s politikou pre zodpovedné investovanie skupiny NN.

8.   Cie om investi nej stratégie konzervatívneho fondu je prevýši  výnos ur ený tzv. benchmarkom, ktorý tvoria nasle-
dovné ukazovatele (ú astník môže získa  bližšie informácie o ukazovate och na nižšie uvedených webových sídlach) 
v percentuálnej kombinácii:

 30 % Bloomberg Barclays Euro Govt 1-10 Yr Bond Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon štátnych dlhopisov krajín eurozóny so splatnos ou 1 až 10 rokov. 

 10 % Bloomberg Barclays Slovakia Govt Index 

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon slovenských štátnych dlhopisov.

 10 % Bofa Euro Poland Sovereign Index

 https://www.theice.com/market-data/indices/fixed-income-indices

 Index meria výkonnos  po ských štátnych dlhopisov  vydaných v EUR.

 25 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon súboru podnikových dlhopisov v EUR s ratingom v investi nom pásme.

 5 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country capped Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon súboru štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín vydaných v USD.

 7 % S&P500

 http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500

 Index meria výkon akcií 500 špi kových amerických spolo ností s ve kou trhovou kapitalizáciou.

 5 % Eurostoxx 50

 http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5t

 Index meria výkon akcií 50 špi kových európskych spolo ností z 12 krajín Eurozóny.

 3 % MSCI Emerging markets

  http://www.msci.com/emerging-markets

 Index meria výkon rozvojových trhov prostredníctvom akcií vyše 800 ve kých a stredne ve kých spolo ností z 23 krajín.

 5 % LBMA Gold Price Index 

  http://www.theice.com/iba/lbma-gold-silver-price 

 Index meria výkon ceny zlata.

  as  benchmarku konzervatívneho fondu tvoria ukazovatele výkonu štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov, ktoré 
sú vystavené   najmä riziku zo zmien trhových úrokových sadzieb a riziku vyplývajúcemu zo zmien prirážok k úrokovým 
sadzbám, kde tieto prirážky odzrkad ujú úverovú spo ahlivos  emitenta cenného papiera. Akciová as  benchmarku je 
priamo ovplyv ovaná zmenami cien akcií tvoriacich jednotlivé indexy. Rovnako as  benchmarku zameraná na zlato je 
priamo ovplyv ovaná zmenami trhovej ceny zlata. Benchmark je indikáciou zloženia majetku fondu, priamo sa neko-
píruje a zloženie majetku fondu a jeho rizikový profil sa môže odlišova  od zloženia a rizikového profilu benchmarku.
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E.  Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

Majetok v konzervatívnom fonde bude investovaný v súlade so zákonom na princípe pravidiel obmedzenia a rozloženia 
rizika pod a zákona.

F.   Zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane odplát, nákladov a poplatkov, ktoré 

môžu by  uhrádzané z majetku doplnkového dôchodkového fondu

1.   Spolo nos  za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ú tovníctvo a zostavuje za seba 
a za každý doplnkový  dôchodkový fond, ktorý spravuje, ú tovnú závierku. Ú tovným obdobím konzervatívneho fondu 
je kalendárny rok.

2.   Majetok v konzervatívnom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia spo-
lo nosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spolo nos  spravuje.

3.   Za správu podielových listov a cenných papierov pod a § 53e ods. 2 zákona nemôžu by  konzervatívnemu fondu ú to-
vané žiadne poplatky.

4.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu konzervatívneho fondu. Odplata za správu konzervatívneho 
fondu za jeden rok správy konzervatívneho fondu nesmie presiahnu  1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 a 1 % od 
roku 2025 z priemernej ro nej istej hodnoty majetku v konzervatívnom fonde.

5.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v konzervatívnom fonde. Odplata za zhod-
notenie majetku v konzervatívnom fonde nesmie presiahnu  10 %. Odplata za zhodnotenie majetku v konzervatívnom 
fonde sa ur uje každý pracovný de  pod a vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spolo nos  nemá nárok na odplatu za 
zhodnotenie majetku v konzervatívnom fonde, ak suma vypo ítaná pod a tohto vzorca má zápornú hodnotu.

6.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti. 
Odplata za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti je v období jedného roka od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy 5 % hodnoty zostatku na osobnom ú te ú astníka ku d u predchádzajúcemu d u prestupu. Spo-
lo nos  nemá nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti, ak od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

7.   V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v konzervatívnom fonde uhrádza  len:

 a) dane v zmysle platných právnych predpisov vz ahujúce sa na majetok v konzervatívnom fonde,

 b)  pomerná as  odplaty za výkon innosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v konzervatívnom fonde k cel-
kovému majetku spravovanému spolo nos ou,

 c)  poplatky za vyrovnanie obchodov súvisiacich s kúpou/predajom cenných papierov do/z majetku konzervatívneho fondu,

 d) bankové poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov pre konzervatívny fond,

 e)  poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi súvisiace s kúpou/
predajom cenných papierov do/z majetku konzervatívneho fondu,

 f)  poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálneho depozitára za úschovu a správu 
cenných papierov z majetku konzervatívneho fondu,

 g)  odplata audítorovi za audit a overenie ú tovnej závierky konzervatívneho fondu.

Konkrétna výška týchto nákladov a poplatkov za príslušný kalendárny rok je uvedená v ro ných správach a polro ných 
správach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spolo nosti.

G.  Oce ovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

1.   Spolo nos  uskuto uje oce ovanie majetku v konzervatívnom fonde v zmysle Opatrenia NBS z 12. 6. 2012 . 180/2012 
Z. z. o metódach a postupoch ur enia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

2.   istá hodnota majetku v konzervatívnom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v konzervatívnom fonde a jeho 
záväzkami. Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky konzervatívneho fondu v de  výpo tu sa ur í ako 
podiel istej hodnoty majetku v konzervatívnom fonde a po tu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evido-
vaných na osobných ú toch všetkých ú astníkov v konzervatívnom fonde v de  výpo tu. Doplnkové dôchodkové jed-
notky evidované na osobnom ú te vyjadrujú podiel ú astníka na majetku v konzervatívnom fonde.

H.  Spolo né ustanovenia

1.   Pri prechode správy doplnkových dôchodkových fondov na inú doplnkovú dôchodkovú spolo nos  (preberajúcu do-
plnkovú dôchodkovú spolo nos ) dochádza k odovzdaniu všetkej dokumentácie týkajúcej sa tejto správy a alších práv 
a povinností preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti a taktiež k prechodu práv a povinností z doplnkového 
dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spolo nos . Preberajúca dopln-
ková dôchodková spolo nos  je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámi  
ú astníkom v konzervatívnom fonde, ktorých sa prevod správy doplnkových dôchodkových fondov týka, že došlo 
k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov. Preberajúca doplnková dôchodková spolo nos  v oznámení 
ú astníkom uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch doplnkových dôchodkových fondov 
a o iných súvisiacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vz ahu k nim preberajúca doplnková 
dôchodková spolo nos  vykonáva.
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2.   Zlú enie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových 
dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré sa zlu ujú, 
stane majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové 
fondy zlú ili. Zlú i  sa môžu len spolo nos ou spravované príspevkové doplnkové dôchodkové fondy. Ú astníci sa zlú-
ením zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú ú astníkmi príspevkového doplnkového 

dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlú ili. Spolo nos  je povinná informo-
va  ú astníkov o zámere zlú i  príspevkové doplnkové dôchodkové fondy pred podaním žiadosti o udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu NBS a do 30 dní odo d a zlú enia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov informova  
ú astníkov v súlade s týmto štatútom o zmenách štatútu po tomto zlú ení.

3.   Spolo nos  je povinná pred uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení oboznámi  každého záujemcu 
o doplnkové dôchodkové sporenie s týmto štatútom.

4.   Okrem tohto štatútu sú k dispozícii aj k ú ové informácie o konzervatívnom fonde, pri om údaje v nich uvedené sú v 
súlade s údajmi uvedenými v tomto štatúte. K ú ové informácie spolo nos  bezplatne poskytuje záujemcovi o dopln-
kové dôchodkové sporenie v dostato nom asovom predstihu pred uzatvorením ú astníckej zmluvy, a to v listinnej 
podobe alebo v elektronickej podobe odoslaním na e-mailovú adresu. Aktualizované k ú ové informácie sa zverej ujú 
bez zbyto ného odkladu na webovom sídle spolo nosti.

5.   Štatút musí by  schválený predstavenstvom spolo nosti. Aktualizované znenie štatútu sa zverej uje na webovom sídle 
spolo nosti. Zmeny štatútu sú ú inné 15. d om odo d a ich zverejnenia na webovom sídle spolo nosti.

I.  Vyhlásenie predstavenstva

Predstavenstvo spolo nosti vyhlasuje, že skuto nosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé. Tento štatút 
bol schválený predstavenstvom d a 15. 12. 2022 a zverejnený na webovom sídle spolo nosti d a 15. 12. 2022. Štatút 
nadobudol ú innos  d a 1. 1. 2023.

V Bratislave d a 15. 12. 2022.

Ing. Branislav Buštík

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Mgr. Martin Viš ovský, PhD.

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
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Štatút doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút doplnkového dôchodkového fondu „Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej len 
„štatút“) sa môže po as trvania zmluvného vz ahu medzi doplnkovou dôchodkovou spolo nos ou NN Tatry – Sym-
patia, d.d.s., a.s. a ú astníkom doplnkového dôchodkového sporenia meni .

A.  Doplnkový dôchodkový fond
1.   Názov doplnkového dôchodkového fondu je „Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej len 

„vyvážený fond“).

2.   Povolenie na vytvorenie vyváženého fondu bolo udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska ( alej len „NBS“) . 
UDK-001/2006/PDDS d a 20. 1. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 24. 1. 2006.

3.   Vyvážený fond bol vytvorený d a 1. 2. 2006 pri transformácii Prvej doplnkovej dôchodkovej pois ovne Tatry – Sympa-
tia ( alej len „pois ov a“) na doplnkovú dôchodkovú spolo nos  ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., od 23. 3. 2015 pod 
obchodným menom NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., prevodom majetku pois ovne zodpovedajúceho hodnote záväz-
kov pois ovne vo i poistencom doplnkového dôchodkového poistenia na bežný ú et vyváženého fondu u depozitára, 
majetkový ú et vyváženého fondu vedený u lena Centrálneho depozitára alebo na majetkový ú et vyváženého fondu 
vedený u depozitára, na ktorom sú vedené zahrani né cenné papiere.

B.  Doplnková dôchodková spolo nos
1.   Vyvážený fond spravuje NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 976 853, 

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 3799/B ( alej len „spolo nos “).

2.   Spolo nos  vykonáva svoju innos  v zmysle zákona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( alej len „zákon“) na základe povolenia na vznik a innos  spolo nosti 
udeleného rozhodnutím NBS . UDK-001/2006/PDDS d a 20. 1. 2006 a ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 24. 1. 2006.

3.  Spolo nos  môže zveri  tretej osobe nasledovné innosti:

 a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,

 b) riadenie investícií, ktorým na ú ely zákona je zhodnocovanie majetku vo vyváženom fonde,

 c) innosti patriace pod administráciu:

  – vedenie osobných ú tov ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vyplácanie dávok,

  – vedenie zoznamu ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vedenie ú tovníctva vyváženého fondu,

  – vedenie obchodnej dokumentácie,

  – zabezpe ovanie právnych služieb spojených so správou majetku vo vyváženom fonde,

  – zabezpe ovanie plnenia da ových povinností spojených s majetkom vo vyváženom fonde,

  – vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok vo vyváženom fonde,

  – ur ovanie hodnoty majetku vo vyváženom fonde,

  – rozde ovanie výnosov z hospodárenia s majetkom vo vyváženom fonde,

  –  plnenie záväzkov z právnych vz ahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie poh adávok z právnych vz ahov 
uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spolo nos  vo i nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku 
vo vyváženom fonde,

  – informovanie ú astníkov a poberate ov dávok a vybavovanie ich s ažností,

  – poskytovanie poradenských služieb a konzulta ných služieb ú astníkom,

  – riadenie rizík vo vyváženom fonde,

 d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.

4.  Spolo nos  nezverila tretej osobe žiadnu z inností uvedených v odseku 3 tohto lánku.
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C.  Depozitár doplnkového dôchodkového fondu

1.   Depozitárom vyváženého fondu je Slovenská sporite a, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, I O: 00 151 
653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 601/B ( alej len „depozitár“).

2.   Depozitár vykonáva innos  na základe Zmluvy o výkone innosti depozitára ú innej d om 1. 2. 2019 uzavretej medzi 
depozitárom a spolo nos ou.

3.   Depozitár je pri výkone svojej innosti povinný najmä:

 a)  vykonáva  pokyny spolo nosti, ak neodporujú zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo tomuto 
štatútu,

 b) kontrolova , i je hodnota majetku vo vyváženom fonde ur ovaná v súlade so zákonom a s týmto štatútom,

 c) kontrolova  dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom vo vyváženom fonde,

 d) kontrolova  dodržiavanie ustanovení zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj tohto štatútu,

 e)  zabezpe ova , aby pri transakciách s majetkom vo vyváženom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech 
majetku vo vyváženom fonde na princípe platby oproti dodávke,

 f) kontrolova  výpo et hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky,

 g) informova  NBS o porušení zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo tohto štatútu.

  Depozitár zveril na základe zmluvy o zverení innosti úschovu zahrani ných cenných papierov iným osobám oprávne-
ným na výkon tejto innosti.

D.  Zameranie a ciele investi nej politiky doplnkového dôchodkového fondu

1.   Cie om investi nej politiky vyváženého fondu je dosiahnutie stabilného zhodnotenia majetku pri strednej miere rizika. 
Vyvážený fond je riadený aktívne, investi ní manažéri priebežne upravujú zloženie majetku fondu, ktorý alokujú na 
jednotlivé triedy aktív s oh adom na predpokladaný vývoj na finan ných trhoch.

2.  Majetok vyváženého fondu je vystavený týmto rizikám:

 a)  trhové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií spôsobenej zmenami v premenlivých tr-
hových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, cena zlata, devízové kurzy, ceny akcií (všeobecné trhové riziko) alebo 
zhoršenie úverovej spo ahlivosti emitenta (špecifi cké trhové riziko),

 b)  kreditné riziko je riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné 
riziko zah a aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo skuto nosti, že protistrana v rámci 
uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred kone ným vyrovnaním pe ažných tokov v rámci obchodu,

 c)  riziko koncentrácie je riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v tomto fonde vo i osobe, sku-
pine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti, hospodárskemu odvetviu alebo typu aktíva,

 d)  riziko likvidity je riziko, že sa pozícia v majetku v tomto fonde nebude môc  preda , zlikvidova  alebo uzatvori  za 
obmedzených nákladov a za dostato ne krátky as, ím sa ohrozí schopnos  spolo nosti plni  svoje záväzky v as,

 e)  opera né riziko je riziko straty vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov, vrátane informa ných technológií 
a komunika ných systémov, a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami spolo nosti alebo z vonkajších udalosti 
a zah a právne riziko a dokumenta né riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oce ovania.

  Celková úrove  rizika vo vyváženom fonde je stredná. Hlavnými rizikovými faktormi vo fonde sú trhové úrokové sadzby, 
prirážky k úrokovým sadzbám vyjadrujúce úverovú spo ahlivos  emitentov, trhové ceny akcií a trhová cena zlata. Riziko 
zlyhania emitenta je obmedzené investovaním najmä v investi nom pásme. Diverzifikácia investícií ohrani uje riziko 
koncentrácie v majetku fondu, opera né riziko je obmedzené nastavením investi ných procesov pri správe fondu.

3.   Vyvážený fond aplikuje umiernenú investi nú stratégiu. Táto investi ná stratégia spo íva najmä v investíciách do pevne 
úro ených investi ných nástrojov v EUR, najmä štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a iných lenských štátov Eu-
rópskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spolo ností a dlhopismi finan ných inštitúcií dôveryhodných emiten-
tov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy nezávislej ratingovej agentúry ohodnotená primárne v investi nom 
pásme a cennými papiermi alebo majetkovými ú as ami subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je 
kopírovanie niektorého cie ového dlhopisového indexu. Malá as  majetku môže by  investovaná aj do pevne úro e-
ných investi ných nástrojov s ratingom pod investi ným pásmom. alej môže by  as  majetku investovaná do štátnych 
dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov vydaných v domácej mene alebo v USD, a to sprostredkovane pomocou cenných pa-
pierov alebo majetkových ú asti subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého 
cie ového indexu. Pevne úro ené investi né nástroje vrátane vkladov na vkladových ú toch obvykle tvoria minimálne 
30 % istej hodnoty majetku vyváženého fondu a môžu tvori  až 100 % istej hodnoty majetku vyváženého fondu. 
Maximálna modifikovaná durácia portfólia dlhových cenných papierov nie je stanovená, pretože úrokové riziko je 
riadené na úrovni celého portfólia. Maximálna modifikovaná durácia celého portfólia je stanovená relatívne, 2 roky od 
úrovne durácie benchmarku.

4.   as  portfólia vyváženého fondu môže by  investovaná do akcií priamo alebo sprostredkovane pomocou cenných 
papierov alebo majetkových ú asti subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého 
cie ového akciového indexu. Táto zložka majetku fondu je široko diverzifikovaná, investovaná primárne do titulov 
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v rozvinutých krajinách USA, Európskej únie a do titulov z rozvíjajúcich sa trhov. Táto zložka majetku fondu sa štan-
dardne pohybuje medzi 0 až 50 % istej hodnoty majetku vyváženého fondu.

5.  alej môže by  as  portfólia investovaná do:

 a) vkladov na bežných ú toch; obvykle medzi 0 až 20 % istej hodnoty majetku fondu,

 b)  vkladov na vkladových ú toch prevažne s lehotou splatnosti do 12 mesiacov; obvykle medzi 0 až 20 % istej hodnoty 
majetku fondu v jednej banke.

 Ide o vklady v bankách alebo v pobo kách zahrani ných bánk so sídlom v lenskom štáte Európskej únie.

6.   V prípade potreby je as  portfólia investovaná do finan ných derivátov na ú ely zabezpe enia majetku vyváženého 
fondu vo i menovému riziku, typicky do menových forwardov. Tieto obchody sú uzatvárané mimo regulovaného trhu 
s protistranami, zvy ajne bankami, vybranými na základe kreditnej kvality a ceny ponúknutej pre konkrétny obchod. 
Do portfólia vyváženého fondu nie sú nakupované deriváty s pákovým efektom.

7.   as  majetku vyváženého fondu môže by  investovaná do cenných papierov alebo majetkových ú astí subjektov 
kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie indexu ceny zlata. Táto zložka aktív tvorí obvykle 0 % až 
15 % istej hodnoty majetku vyváženého fondu.

8.   Vyvážený fond môže vytvára  dodato né výnosy aj zo zmien výmenných kurzov. Aktíva denominované v inej mene ako 
euro, ktoré tvoria majetok fondu a nie sú zabezpe ené vo i menovému riziku, nesmú prekro i  45 % istej hodnoty 
majetku fondu.

  Pri riadení menového rizika je spolo nos  povinná zoh adni  aj investície do nástrojov, ktoré sú denominované v eurách, 
ak ich podkladové aktíva tvoria nástroje, ktoré sú denominované v inej mene ako euro.

9.   Investi ná stratégia bude vykonávaná kombináciou strategickej alokácie aktív, výberu akciových titulov, výberu štátnych 
a firemných dlhopisov, riadením durácie portfólia, diverzifikácie a používania zabezpe ovacích finan ných derivátov.

10.   Pri investi ných rozhodnutiach sú okrem ekonomických a finan ných faktorov zoh ad ované aj environmentálne fak-
tory, sociálne faktory a faktory organizácie a riadenia. V rámci investi ného procesu je aplikovaný zoznam zakázaných 
emitentov definovaný v súlade s politikou pre zodpovedné investovanie skupiny NN.

11.   Cie om investi nej stratégie vyváženého fondu je prevýši  výnos ur ený tzv. benchmarkom, ktorý tvoria nasledovné 
ukazovatele (ú astník môže získa  bližšie informácie o ukazovate och na nižšie uvedených webových sídlach) v percen-
tuálnej kombinácii:

 20 % Bloomberg Barclays Euro Govt 1-10 Yr Bond Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon štátnych dlhopisov krajín eurozóny so splatnos ou 1 až 10 rokov. 

 5 % Bloomberg Barclays Slovakia Govt Index 

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon slovenských štátnych dlhopisov.

 5 % Bofa Euro Poland Sovereign Index

 https://www.theice.com/market-data/indices/fixed-income-indices

 Index meria výkonnos  po ských štátnych dlhopisov  vydaných v EUR.

 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon súboru podnikových dlhopisov v EUR s ratingom v investi nom pásme.

 10 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country capped Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon súboru štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín vydaných v USD.

 18 % S&P500

 http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500

 Index meria výkon akcií 500 špi kových amerických spolo ností s ve kou trhovou kapitalizáciou.

 11 % Eurostoxx 50

 http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5t

 Index meria výkon akcií 50 špi kových európskych spolo ností z 12 krajín Eurozóny.
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 6 % MSCI Emerging markets

  https://www.msci.com/emerging-markets

 Index meria výkon rozvojových trhov prostredníctvom akcií vyše 800 ve kých a stredne ve kých spolo ností z 23 krajín.

 5 % LBMA Gold Price Index 

  https://www.theice.com/iba/lbma-gold-silver-price 

 Index meria výkon ceny zlata.

  as  benchmarku vyváženého fondu tvoria ukazovatele výkonu štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov, ktoré sú 
vystavené najmä riziku zo zmien trhových úrokových sadzieb a riziku vyplývajúcemu zo zmien prirážok k úrokovým 
sadzbám, kde tieto prirážky odzrkad ujú úverovú spo ahlivos  emitenta cenného papiera. Akciová as  benchmarku je 
priamo ovplyv ovaná zmenami cien akcií tvoriacich jednotlivé indexy. Rovnako as  benchmarku zameraná na zlato je 
priamo ovplyv ovaná zmenami trhovej ceny zlata. Benchmark je indikáciou zloženia majetku fondu, priamo sa neko-
píruje a zloženie majetku fondu a jeho rizikový profil sa môže odlišova  od zloženia a rizikového profilu benchmarku.

E.  Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

Majetok vo vyváženom fonde bude investovaný v súlade so zákonom na princípe pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika 
pod a zákona.

F.   Zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane odplát, nákladov a poplatkov, ktoré 

môžu by  uhrádzané z majetku doplnkového dôchodkového fondu

1.   Spolo nos  za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ú tovníctvo a zostavuje za seba 
a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, ú tovnú závierku. Ú tovným obdobím vyváženého fondu je 
kalendárny rok.

2.   Majetok vo vyváženom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia spolo -
nosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spolo nos  spravuje.

3.   Vyváženému fondu môžu by  za správu podielových listov a cenných papierov pod a § 53e ods. 2 zákona ú tované 
poplatky maximálne vo výške 1 % p.a. z hodnoty týchto podielových listov a cenných papierov.

4.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu vyváženého fondu. Odplata za správu vyváženého fondu 
za jeden rok správy vyváženého fondu nesmie presiahnu  1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 a 1 % od roku 2025 
z priemernej ro nej istej hodnoty majetku vo vyváženom fonde.

5.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde. Odplata za zhodnote-
nie majetku vo vyváženom fonde nesmie presiahnu  10 %. Odplata za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde sa 
ur uje každý pracovný de  pod a vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spolo nos  nemá nárok na odplatu za zhodnotenie 
majetku vo vyváženom fonde, ak suma vypo ítaná pod a tohto vzorca má zápornú hodnotu.

6.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti. 
Odplata za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti je v období jedného roka od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy 5 % hodnoty zostatku na osobnom ú te ú astníka ku d u predchádzajúcemu d u prestupu. Spo-
lo nos  nemá nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti, ak od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

7.   V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku vo vyváženom fonde uhrádza  len:

 a) dane v zmysle platných právnych predpisov vz ahujúce sa na majetok vo vyváženom fonde,

 b)  pomerná as  odplaty za výkon innosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku vo vyváženom fonde k celko-
vému majetku spravovanému spolo nos ou,

 c) poplatky za vyrovnanie obchodov súvisiacich s kúpou/predajom cenných papierov do/z majetku vyváženého fondu,

 d) bankové poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov pre vyvážený fond,

 e)  poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi súvisiace s kúpou/
predajom cenných papierov do/z majetku vyváženého fondu,

 f)  poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálneho depozitára za úschovu a správu 
cenných papierov z majetku vyváženého fondu,

 g) odplata audítorovi za audit a overenie ú tovnej závierky vyváženého fondu.

  Konkrétna výška týchto nákladov a poplatkov za príslušný kalendárny rok je uvedená v ro ných správach a polro ných 
správach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spolo nosti.
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G.  Oce ovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

1.   Spolo nos  uskuto uje oce ovanie majetku vo vyváženom fonde v zmysle Opatrenia NBS z 12. 6. 2012 . 180/2012 
Z. z. o metódach a postupoch ur enia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

2.   istá hodnota majetku vo vyváženom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku vo vyváženom fonde a jeho záväzkami. 
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky vyváženého fondu v de  výpo tu sa ur í ako podiel istej hodnoty 
majetku vo vyváženom fonde a po tu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných ú toch 
všetkých ú astníkov vo vyváženom fonde v de  výpo tu. Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom ú te 
vyjadrujú podiel ú astníka na majetku vo vyváženom fonde.

H.  Spolo né ustanovenia

1.   Pri prechode správy doplnkových dôchodkových fondov na inú doplnkovú dôchodkovú spolo nos  (preberajúcu do-
plnkovú dôchodkovú spolo nos ) dochádza k odovzdaniu všetkej dokumentácie týkajúcej sa tejto správy a alších práv 
a povinností preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti a taktiež k prechodu práv a povinností z doplnkového 
dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spolo nos . Preberajúca dopln-
ková dôchodková spolo nos  je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámi  
ú astníkom vo vyváženom fonde, ktorých sa prevod správy doplnkových dôchodkových fondov týka, že došlo k pre-
chodu správy doplnkových dôchodkových fondov. Preberajúca doplnková dôchodková spolo nos  v oznámení ú ast-
níkom uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch doplnkových dôchodkových fondov a o iných 
súvisiacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vz ahu k nim preberajúca doplnková dôchod-
ková spolo nos  vykonáva.

2.   Zlú enie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových 
dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré sa zlu ujú, 
stane majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové 
fondy zlú ili. Zlú i  sa môžu len spolo nos ou spravované príspevkové doplnkové dôchodkové fondy. Ú astníci sa zlú-
ením zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú ú astníkmi príspevkového doplnkového 

dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlú ili. Spolo nos  je povinná informo-
va  ú astníkov o zámere zlú i  príspevkové doplnkové dôchodkové fondy pred podaním žiadosti o udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu NBS a do 30 dní odo d a zlú enia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov informova  
ú astníkov v súlade s týmto štatútom o zmenách štatútu po tomto zlú ení.

3.   Spolo nos  je povinná pred uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení oboznámi  každého záujemcu 
o doplnkové dôchodkové sporenie s týmto štatútom.

4.   Okrem tohto štatútu sú k dispozícii aj k ú ové informácie o vyváženom fonde, pri om údaje v nich uvedené sú v súlade 
s údajmi uvedenými v tomto štatúte. K ú ové informácie spolo nos  bezplatne poskytuje záujemcovi o doplnkové 
dôchodkové sporenie v dostato nom asovom predstihu pred uzatvorením ú astníckej zmluvy, a to v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe odoslaním na e-mailovú adresu. Aktualizované k ú ové informácie sa zverej ujú bez 
zbyto ného odkladu na webovom sídle spolo nosti.

5.   Štatút musí by  schválený predstavenstvom spolo nosti. Aktualizované znenie štatútu sa zverej uje na webovom sídle 
spolo nosti. Zmeny štatútu sú ú inné 15. d om odo d a ich zverejnenia na webovom sídle spolo nosti.

I.  Vyhlásenie predstavenstva

Predstavenstvo spolo nosti vyhlasuje, že skuto nosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé. Tento štatút 
bol schválený predstavenstvom d a 15. 12. 2022 a zverejnený na webovom sídle spolo nosti d a 15. 12. 2022. Štatút 
nadobudol ú innos  d a 1. 1. 2023.

V Bratislave d a 15. 12. 2022.

Ing. Branislav Buštík

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Mgr. Martin Viš ovský, PhD.

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.



NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Strana 1 zo 5

ú
in

n
o

s
 o

d
 1

. 
1

. 
2

0
2

3

Štatút doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút doplnkového dôchodkového fondu „Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej len 
„štatút“) sa môže po as trvania zmluvného vz ahu medzi doplnkovou dôchodkovou spolo nos ou NN Tatry – Sym-
patia, d.d.s., a.s. a ú astníkom doplnkového dôchodkového sporenia meni .

A.  Doplnkový dôchodkový fond
1.   Názov doplnkového dôchodkového fondu je „Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej len 

„rastový fond“).

2.   Povolenie na vytvorenie rastového fondu bolo udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska ( alej len „NBS“) . 
UDK-001/2007/DDSS d a 12. 1. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 1. 2. 2007.

3.  Rastový fond bol vytvorený d a 13. 4. 2007 pripísaním prvého príspevku na bežný ú et rastového fondu u depozitára.

B.  Doplnková dôchodková spolo nos
1.   Rastový fond spravuje NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 976 853, ktorá 

je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 3799/B ( alej len „spolo nos “).

2.   Spolo nos  vykonáva svoju innos  v zmysle zákona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( alej len „zákon“) na základe povolenia na vznik a innos  spolo nosti 
udeleného rozhodnutím NBS . UDK-001/2006/PDDS d a 20. 1. 2006 a ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 24. 1. 2006.

3.  Spolo nos  môže zveri  tretej osobe nasledovné innosti:

 a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,

 b) riadenie investícií, ktorým na ú ely zákona je zhodnocovanie majetku v rastovom fonde,

 c) innosti patriace pod administráciu:

  – vedenie osobných ú tov ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vyplácanie dávok,

  – vedenie zoznamu ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vedenie ú tovníctva rastového fondu,

  – vedenie obchodnej dokumentácie,

  – zabezpe ovanie právnych služieb spojených so správou majetku v rastovom fonde,

  – zabezpe ovanie plnenia da ových povinností spojených s majetkom v rastovom fonde,

  –  vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v rastovom fonde,

  – ur ovanie hodnoty majetku v rastovom fonde,

  – rozde ovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v rastovom fonde,

  –  plnenie záväzkov z právnych vz ahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie poh adávok z právnych vz ahov 
uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spolo nos  vo i nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku 
v rastovom fonde,

  – informovanie ú astníkov a poberate ov dávok a vybavovanie ich s ažností,

  – poskytovanie poradenských služieb a konzulta ných služieb ú astníkom,

  – riadenie rizík v rastovom fonde,

 d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.

4.   Spolo nos  nezverila tretej osobe žiadnu z inností uvedených v odseku 3 tohto lánku.

C.  Depozitár doplnkového dôchodkového fondu
1.   Depozitárom rastového fondu je Slovenská sporite a, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, I O: 00 151 

653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 601/B ( alej len „depozitár“).

2.   Depozitár vykonáva innos  na základe Zmluvy o výkone innosti depozitára ú innej d om 1. 2. 2019 uzavretej medzi 
depozitárom a spolo nos ou.

3.  Depozitár je pri výkone svojej innosti povinný najmä:
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 a)  vykonáva  pokyny spolo nosti, ak neodporujú zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo tomuto 
štatútu,

 b) kontrolova , i je hodnota majetku v rastovom fonde ur ovaná v súlade so zákonom a s týmto štatútom,

 c) kontrolova  dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v rastovom fonde,

 d) kontrolova  dodržiavanie ustanovení zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj tohto štatútu,

 e)  zabezpe ova , aby pri transakciách s majetkom v rastovom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku 
v rastovom fonde na princípe platby oproti dodávke,

 f) kontrolova  výpo et hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky,

 g) informova  NBS o porušení zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo tohto štatútu.

4.   Depozitár zveril na základe zmluvy o zverení innosti úschovu zahrani ných cenných papierov iným osobám oprávne-
ným na výkon tejto innosti.

D.  Zameranie a ciele investi nej politiky doplnkového dôchodkového fondu

1.   Cie om investi nej politiky rastového fondu je dosiahnutie vyššieho zhodnotenia majetku pri vyššej miere rizika. Ras-
tový fond je riadený aktívne, investi ní manažéri priebežne upravujú zloženie majetku fondu, ktorý alokujú na jednot-
livé triedy aktív s oh adom na predpokladaný  vývoj na finan ných trhoch.

2.  Majetok rastového fondu je vystavený týmto rizikám:

 a)  trhové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií spôsobenej zmenami v premenlivých tr-
hových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, cena zlata, ceny akcií (všeobecné trhové riziko) alebo 
zhoršenie úverovej spo ahlivosti emitenta (špecifi cké trhové riziko),

 b)  kreditné riziko je riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné 
riziko zah a aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo skuto nosti, že protistrana v rámci 
uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred kone ným vyrovnaním pe ažných tokov v rámci obchodu,

 c)  riziko koncentrácie je riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v tomto fonde vo i osobe, sku-
pine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti, hospodárskemu odvetviu alebo typu aktíva,

 d)  riziko likvidity je riziko, že sa pozícia v majetku v tomto fonde nebude môc  preda , zlikvidova  alebo uzatvori  za 
obmedzených nákladov a za dostato ne krátky as, ím sa ohrozí schopnos  spolo nosti plni  svoje záväzky v as,

 e)  opera né riziko je riziko straty vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov, vrátane informa ných technológií 
a komunika ných systémov, a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami spolo nosti alebo z vonkajších udalostí 
a zah a právne riziko a dokumenta né riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oce ovania.

  Celková úrove  rizika v rastovom fonde je vysoká. Hlavnými rizikovými faktormi vo fonde sú trhové ceny akcií, trhové 
úrokové sadzby, prirážky k úrokovým sadzbám vyjadrujúce úverovú spo ahlivos  emitentov a trhová cena zlata. Riziko 
zlyhania emitenta je obmedzené investovaním najmä v investi nom pásme. Diverzifikácia investícií ohrani uje riziko 
koncentrácie v majetku fondu, opera né riziko je obmedzené nastavením investi ných procesov pri správe fondu.

3.   Rastový fond je ur ený pre klientov s najdlhším horizontom investícií, resp. pre klientov s menšou averziou vo i riziku 
pri investovaní ich prostriedkov. Tento fond aplikuje dynamickú rastovú investi nú stratégiu, cie om ktorej je dosiah-
nutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru 
rizika. Pomerne zna ný podiel akciových investícií v portfóliu rastového fondu, obvykle v rozmedzí 50 % až 90 % istej 
hodnoty majetku rastového fondu, však bude znamena  nielen možnos  vysokých ziskov, ale aj výrazne vyššiu kolísa-
vos  hodnoty rastového fondu s obdobiami s negatívnym výnosom. Táto as  portfólia rastového fondu je investovaná 
do akcií priamo alebo sprostredkovane pomocou cenných papierov alebo majetkových ú asti subjektov kolektívneho 
investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cie ového akciového indexu. Táto zložka majetku rastového 
fondu je široko diverzifikovaná, investovaná primárne do titulov v rozvinutých krajinách USA, Európskej únie a do titu-
lov z rozvíjajúcich sa trhov.

4.   as  majetku rastového fondu je investovaná do pevne úro ených investi ných nástrojov v EUR, najmä štátnych dlho-
pisov Slovenskej republiky a iných lenských štátov Európskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spolo ností a 
dlhopismi finan ných inštitúcií dôveryhodných emitentov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy nezávislej 
ratingovej agentúry ohodnotená primárne v investi nom pásme a cennými papiermi alebo majetkovými ú as ami 
subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cie ového dlhopisového indexu. 
Malá as  majetku môže by  investovaná aj do pevne úro ených investi ných nástrojov s ratingom pod investi ným 
pásmom. alej môže by  as  majetku investovaná do štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov vydaných v domácej 
mene alebo v USD, a to sprostredkovane pomocou cenných papierov alebo majetkových ú astí subjektov kolektívneho 
investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cie ového indexu. Investície do pevne úro ených aktív vrá-
tane vkladov na vkladových ú toch tvoria obvykle do 60 % istej hodnoty majetku rastového fondu. Maximálna modi-
fikovaná durácia portfólia dlhových cenných papierov nie je stanovená, pretože úrokové riziko je riadené na úrovni 
celého portfólia. Maximálna modifikovaná durácia celého portfólia je stanovená relatívne, 2 roky od úrovne durácie 
benchmarku.
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5.  alej môže by  as  portfólia investovaná do:

 a) vkladov na bežných ú toch; obvykle medzi 0 až 20 % istej hodnoty majetku fondu,

 b)  vkladov na vkladových ú toch prevažne s lehotou splatnosti do 12 mesiacov; obvykle medzi 0 až 20 % istej hodnoty 
majetku fondu v jednej banke.

 Ide o vklady v bankách alebo v pobo kách zahrani ných bánk so sídlom v lenskom štáte Európskej únie.

6.   V prípade potreby je as  portfólia investovaná do finan ných derivátov na ú ely zabezpe enia majetku rastového 
fondu vo i menovému riziku, typicky do menových forwardov. Tieto obchody sú uzatvárané mimo regulovaného trhu 
s protistranami, zvy ajne bankami, vybranými na základe kreditnej kvality a ceny ponúknutej pre konkrétny obchod. 
Do portfólia rastového fondu nie sú nakupované deriváty s pákovým efektom.

7.   as  majetku rastového fondu môže by  investovaná do cenných papierov alebo majetkových ú astí subjektov kolek-
tívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie indexu ceny zlata. Táto zložka aktív tvorí obvykle 0 % až 15 % 
istej hodnoty majetku rastového fondu.

8.   Rastový fond môže vytvára  dodato né výnosy aj zo zmien výmenných kurzov. Aktíva denominované v inej mene ako 
euro, ktoré tvoria majetok fondu a nie sú zabezpe ené vo i menovému riziku, nesmú prekro i  60 % istej hodnoty 
majetku fondu.

  Pri riadení menového rizika je spolo nos  povinná zoh adni  aj investície do nástrojov, ktoré sú denominované v eurách, 
ak ich podkladové aktíva tvoria nástroje, ktoré sú denominované v inej mene ako euro.

9.   Investi ná stratégia bude vykonávaná kombináciou strategickej alokácie aktív, výberu akciových titulov, výberu štátnych 
a firemných dlhopisov, riadením durácie portfólia, diverzifikácie a používania zabezpe ovacích finan ných derivátov.

10.   Pri investi ných rozhodnutiach sú okrem ekonomických a finan ných faktorov zoh ad ované aj environmentálne fak-
tory, sociálne faktory a faktory organizácie a riadenia. V rámci investi ného procesu je aplikovaný zoznam zakázaných 
emitentov definovaný v súlade s politikou pre zodpovedné investovanie skupiny NN.

11.   Cie om investi nej stratégie rastového fondu je prevýši  výnos ur ený tzv. benchmarkom, ktorý tvoria nasledovné 
ukazovatele (ú astník môže získa  bližšie informácie o ukazovate och na nižšie uvedených webových sídlach) v percen-
tuálnej kombinácii:

 7,5 % Bloomberg Barclays Euro Govt 1-10 Yr Bond Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon štátnych dlhopisov krajín eurozóny so splatnos ou 1 až 10 rokov. 

 5 % Bloomberg Barclays Slovakia Govt Index 

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon slovenských štátnych dlhopisov.

 5 % Bofa Euro Poland Sovereign Index

 https://www.theice.com/market-data/indices/fixed-income-indices

 Index meria výkonnos  po ských štátnych dlhopisov  vydaných v EUR.

 7,5 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

 https://www.bloombergindices.com

 Index meria výkon súboru podnikových dlhopisov v EUR s ratingom v investi nom pásme.

 35 % S&P500

 http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500

 Index meria výkon akcií 500 špi kových amerických spolo ností s ve kou trhovou kapitalizáciou.

 18 % Eurostoxx 50

 http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5t

 Index meria výkon akcií 50 špi kových európskych spolo ností z 12 krajín Eurozóny.

 7 % Central Europe Total Return

 http://en.indices.cc/indices/details/tec/

 Index meria výkon najlikvidnejších akcií obchodovaných na burzách cenných papierov v Prahe, Budapešti a Varšave.

 10 % MSCI Emerging markets

  https://www.msci.com/emerging-markets

 Index meria výkon rozvojových trhov prostredníctvom akcií vyše 800 ve kých a stredne ve kých spolo ností z 23 krajín.
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 5 % LBMA Gold Price Index 

  http://www.theice.com/iba/lbma-gold-silver-price 

 Index meria výkon ceny zlata.

  as  benchmarku rastového fondu tvoria ukazovatele výkonu štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov, ktoré sú 
vystavené najmä riziku zo zmien trhových úrokových sadzieb a riziku vyplývajúcemu zo zmien prirážok k úrokovým 
sadzbám, kde tieto prirážky odzrkad ujú úverovú spo ahlivos  emitenta cenného papiera. Akciová as  benchmarku je 
priamo ovplyv ovaná zmenami cien akcií tvoriacich jednotlivé indexy. Rovnako as  benchmarku zameraná na zlato je 
priamo ovplyv ovaná zmenami trhovej ceny zlata. Benchmark je indikáciou zloženia majetku fondu, priamo sa neko-
píruje a zloženie majetku fondu a jeho rizikový profil sa môže odlišova  od zloženia a rizikového profilu benchmarku.

E.  Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

Majetok v rastovom fonde bude investovaný v súlade so zákonom na princípe pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika 
pod a zákona.

F.   Zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane odplát, nákladov a poplatkov, ktoré 

môžu by  uhrádzané z majetku doplnkového dôchodkového fondu

1.   Spolo nos  za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ú tovníctvo a zostavuje za seba 
a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, ú tovnú závierku. Ú tovným obdobím rastového fondu je ka-
lendárny rok.

2.   Majetok v rastovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia spolo -
nosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spolo nos  spravuje.

3.   Rastovému fondu môžu by  za správu podielových listov a cenných papierov pod a § 53e ods. 2 zákona ú tované pop-
latky maximálne vo výške 1 % p.a. z hodnoty týchto podielových listov a cenných papierov.

4.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu rastového fondu. Odplata za správu rastového fondu za jeden 
rok správy rastového fondu nesmie presiahnu  1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 a 1 % od roku 2025 z priemernej 
ro nej istej hodnoty majetku v rastovom fonde.

5.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v rastovom fonde. Odplata za zhodnotenie 
majetku v rastovom fonde nesmie presiahnu  10 %. Odplata za zhodnotenie majetku v rastovom fonde sa ur uje každý 
pracovný de  pod a vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spolo nos  nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku 
v rastovom fonde, ak suma vypo ítaná pod a tohto vzorca má zápornú hodnotu.

6.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti. 
Odplata za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti je v období jedného roka od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy 5 % hodnoty zostatku na osobnom ú te ú astníka ku d u predchádzajúcemu d u prestupu. Spo-
lo nos  nemá nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti, ak od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

7.   V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v rastovom fonde uhrádza  len:

 a) dane v zmysle platných právnych predpisov vz ahujúce sa na majetok v rastovom fonde,

 b)  pomerná as  odplaty za výkon innosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v rastovom fonde k celkovému 
majetku spravovanému spolo nos ou,

 c) poplatky za vyrovnanie obchodov súvisiacich s kúpou/predajom cenných papierov do/z majetku rastového fondu,

 d) bankové poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov pre rastový fond,

 e)  poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi súvisiace s kúpou/
predajom cenných papierov do/z majetku rastového fondu,

 f)  poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálneho depozitára za úschovu a správu 
cenných papierov z majetku rastového fondu,

 g) odplata audítorovi za audit a overenie ú tovnej závierky rastového fondu.

  Konkrétna výška týchto nákladov a poplatkov za príslušný kalendárny rok je uvedená v ro ných správach a polro ných 
správach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spolo nosti .

G.  Oce ovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

1.   Spolo nos  uskuto uje oce ovanie majetku v rastovom fonde v zmysle Opatrenia NBS z 12. 6. 2012 . 180/2012 Z. z. 
o metódach a postupoch ur enia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

2.   istá hodnota majetku v rastovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v rastovom fonde a jeho záväzkami. Ak-
tuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky rastového fondu v de  výpo tu sa ur í ako podiel istej hodnoty 
majetku v rastovom fonde a po tu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných ú toch 
všetkých ú astníkov v rastovom fonde v de  výpo tu. Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom ú te 
vyjadrujú podiel ú astníka na majetku v rastovom fonde.
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H.  Spolo né ustanovenia

1.   Pri prechode správy doplnkových dôchodkových fondov na inú doplnkovú dôchodkovú spolo nos  (preberajúcu do-
plnkovú dôchodkovú spolo nos ) dochádza k odovzdaniu všetkej dokumentácie týkajúcej sa tejto správy a alších práv 
a povinností preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti a taktiež k prechodu práv a povinností z doplnkového 
dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spolo nos . Preberajúca dopln-
ková dôchodková spolo nos  je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámi  
ú astníkom v rastovom fonde, ktorých sa prevod správy doplnkových dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu 
správy doplnkových dôchodkových fondov. Preberajúca doplnková dôchodková spolo nos  v oznámení ú astníkom 
uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch doplnkových dôchodkových fondov a o iných súvi-
siacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vz ahu k nim preberajúca doplnková dôchodková 
spolo nos  vykonáva.

2.   Zlú enie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových 
dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré sa zlu ujú, 
stane majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové 
fondy zlú ili. Zlú i  sa môžu len spolo nos ou spravované príspevkové doplnkové dôchodkové fondy. Ú astníci sa zlú-
ením zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú ú astníkmi príspevkového doplnkového 

dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlú ili. Spolo nos  je povinná informo-
va  ú astníkov o zámere zlú i  príspevkové doplnkové dôchodkové fondy pred podaním žiadosti o udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu NBS a do 30 dní odo d a zlú enia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov informova  
ú astníkov v súlade s týmto štatútom o zmenách štatútu po tomto zlú ení.

3.   Spolo nos  je povinná pred uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení oboznámi  každého záujemcu 
o doplnkové dôchodkové sporenie s týmto štatútom.

4.   Okrem tohto štatútu sú k dispozícii aj k ú ové informácie o rastovom fonde, pri om údaje v nich uvedené sú v súlade 
s údajmi uvedenými v tomto štatúte. K ú ové informácie spolo nos  bezplatne poskytuje záujemcovi o doplnkové 
dôchodkové sporenie v dostato nom asovom predstihu pred uzatvorením ú astníckej zmluvy, a to v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe odoslaním na e-mailovú adresu. Aktualizované k ú ové informácie sa zverej ujú bez 
zbyto ného odkladu na webovom sídle spolo nosti.

5.   Štatút musí by  schválený predstavenstvom spolo nosti. Aktualizované znenie štatútu sa zverej uje na webovom sídle 
spolo nosti. Zmeny štatútu sú ú inné 15. d om odo d a ich zverejnenia na webovom sídle spolo nosti.

I.  Vyhlásenie predstavenstva

Predstavenstvo spolo nosti vyhlasuje, že skuto nosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé. Tento štatút 
bol schválený predstavenstvom d a 15. 12. 2022 a zverejnený na webovom sídle spolo nosti d a 15. 12. 2022. Štatút 
nadobudol ú innos  d a 1. 1. 2023.

V Bratislave d a 15. 12. 2022.

Ing. Branislav Buštík

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Mgr. Martin Viš ovský, PhD.

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
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Štatút doplnkového dôchodkového fondu Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Štatút doplnkového dôchodkového fondu „Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej len 
„štatút“) sa môže po as trvania zmluvného vz ahu medzi doplnkovou dôchodkovou spolo nos ou NN Tatry – Sym-
patia, d.d.s., a.s. a ú astníkom doplnkového dôchodkového sporenia meni .

A.  Doplnkový dôchodkový fond
1.  Názov doplnkového dôchodkového fondu je „Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.“ ( alej len 

„indexový fond“).

2.  Povolenie na vytvorenie indexového fondu bolo udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska ( alej len „NBS“) . 
sp.: NBS1-000-023-859, . z.: 100-000-101-953 d a 3.8.2018, ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 7. 5. 2018.

3.  Indexový fond bol vytvorený d a 9. 7. 2018 pripísaním prvého príspevku na bežný ú et indexového fondu u depozitára.

B.  Doplnková dôchodková spolo nos
1.  Indexový fond spravuje NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, I O: 35 976 853, 

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 3799/B ( alej len „spolo nos “).

2.  Spolo nos  vykonáva svoju innos  v zmysle zákona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( alej len „zákon“) na základe povolenia na vznik a innos  spolo nosti 
udeleného rozhodnutím NBS . UDK-001/2006/PDDS d a 20. 1. 2006 a ktoré nadobudlo právoplatnos  d a 24. 1. 2006.

3.  Spolo nos  môže zveri  tretej osobe nasledovné innosti:

 a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,

 b) riadenie investícií, ktorým na ú ely zákona je zhodnocovanie majetku v indexovom fonde,

 c) innosti patriace pod administráciu:

  – vedenie osobných ú tov ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vyplácanie dávok,

  – vedenie zoznamu ú astníkov a poberate ov dávok,

  – vedenie ú tovníctva indexového fondu,

  – vedenie obchodnej dokumentácie,

  – zabezpe ovanie právnych služieb spojených so správou majetku v indexovom fonde,

  – zabezpe ovanie plnenia da ových povinností spojených s majetkom v indexovom fonde,

  –  vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v indexovom fonde,

  – ur ovanie hodnoty majetku v indexovom fonde,

  – rozde ovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v indexovom fonde,

  –  plnenie záväzkov z právnych vz ahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie poh adávok z právnych vz ahov 
uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spolo nos  vo i nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku 
v indexovom fonde,

  – informovanie ú astníkov a poberate ov dávok a vybavovanie ich s ažností,

  – poskytovanie poradenských služieb a konzulta ných služieb ú astníkom,

  – riadenie rizík v indexovom fonde,

 d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.

4.  Spolo nos  nezverila tretej osobe žiadnu z inností uvedených v odseku 3 tohto lánku.

C.  Depozitár doplnkového dôchodkového fondu
1.   Depozitárom indexového fondu je Slovenská sporite a, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, I O: 00 151 

653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 601/B ( alej len „depozitár“).

2.   Depozitár vykonáva innos  na základe Zmluvy o výkone innosti depozitára ú innej d om 1. 2. 2019 uzavretej medzi 
depozitárom a spolo nos ou.
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3.  Depozitár je pri výkone svojej innosti povinný najmä:

 a)  vykonáva  pokyny spolo nosti, ak neodporujú zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo tomuto 
štatútu,

 b) kontrolova , i je hodnota majetku v indexovom fonde ur ovaná v súlade so zákonom a s týmto štatútom,

 c) kontrolova  dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v indexovom fonde,

 d) kontrolova  dodržiavanie ustanovení zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj tohto štatútu,

 e)  zabezpe ova , aby pri transakciách s majetkom v indexovom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech ma-
jetku v indexovom fonde na princípe platby oprotidodávke,

 f) kontrolova  výpo et hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky,

 g) informova  NBS o porušení zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo tohto štatútu.

4.   Depozitár zveril na základe zmluvy o zverení innosti úschovu zahrani ných cenných papierov iným osobám oprávne-
ným na výkon tejto innosti.

D.  Zameranie a ciele investi nej politiky doplnkového dôchodkového fondu

1.   Rizikový profil indexového fondu zodpovedá predstavám ú astníkov fondu, ktorého investi ná stratégia sa nachádza 
na agresívnejšej strane investi ného spektra, to znamená, že ú astníci chcú v dlhodobom horizonte dosahova  vyššie 
výnosy, pri om sú krátkodobo ochotní akceptova  vä šiu stratu. Majetok indexového fondu je vystavený týmto rizikám:

 a)  trhové riziko je riziko straty vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií spôsobenej zmenami v premenlivých tr-
hových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií (všeobecné trhové riziko) alebo zhoršenie 
úverovej spo ahlivosti emitenta (špecifické trhové riziko),

 b)  kreditné riziko je riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné 
riziko zah a aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo skuto nosti, že protistrana v rámci 
uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred kone ným vyrovnaním pe ažných tokov v rámci obchodu,

 c)  riziko koncentrácie je riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v tomto fonde vo i osobe, sku-
pine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti, hospodárskemu odvetviu alebo typu aktíva,

 d)  riziko likvidity je riziko, že sa pozícia v majetku v tomto fonde nebude môc  preda , zlikvidova  alebo uzatvori  za 
obmedzených nákladov a za dostato ne krátky as, ím sa ohrozí schopnos  spolo nosti plni  svoje záväzky v as,

 e)  opera né riziko je riziko straty vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov, vrátane informa ných technológií 
a komunika ných systémov, a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami spolo nosti alebo z vonkajších udalostí 
a zah a právne riziko a dokumenta né riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oce ovania.

  Celková úrove  rizika v indexovom fonde je vysoká. Hlavnými rizikovými faktormi vo fonde sú trhové ceny akcií, trhové 
úrokové sadzby a prirážky k úrokovým sadzbám vyjadrujúce úverovú spo ahlivos  emitentov. Riziko zlyhania emitenta 
je obmedzené investovaním najmä v investi nom pásme. Diverzifikácia investícií ohrani uje riziko koncentrácie v ma-
jetku fondu, opera né riziko je obmedzené nastavením investi ných procesov pri správe fondu.

2.   Indexový fond je ur ený pre klientov s najdlhším horizontom investícií, resp. pre klientov s menšou averziou vo i riziku 
pri investovaní ich prostriedkov. Cie om investi nej stratégie indexového fondu je dosiahnutie nadpriemerných výno-
sov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika. Vysoký podiel ak-
ciových investícií v portfóliu indexového fondu bude znamena  nielen možnos  vysokých ziskov, ale aj výrazne vyššiu 
kolísavos  hodnoty indexového fondu s obdobiami s negatívnym výnosom. Akciové investície môžu tvori  až 100 % 
hodnoty majetku fondu. Táto as  portfólia indexového fondu je investovaná do akcií sprostredkovane pomocou cen-
ných papierov alebo majetkových ú astí subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie nie-
ktorého cie ového akciového indexu. Táto zložka majetku indexového fondu je široko diverzifikovaná, investovaná 
primárne do titulov v rozvinutých krajinách USA, Európskej únie, Japonska a do titulov z rozvíjajúcich sa trhov.

3.   as  majetku indexového fondu môže by  investovaná do pevne úro ených investi ných nástrojov v EUR, najmä štát-
nych dlhopisov Slovenskej republiky a iných lenských štátov Európskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spo-
lo ností a dlhopismi finan ných inštitúcií dôveryhodných emitentov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy 
nezávislej ratingovej agentúry ohodnotená primárne v investi nom pásme a cennými papiermi alebo majetkovými 
ú as ami subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cie ového dlhopisového 
indexu. Malá as  majetku môže by  investovaná aj do pevne úro ených investi ných nástrojov s ratingom pod inves-
ti ným pásmom. Maximálna modifikovaná durácia portfólia dlhových cenných papierov nie je stanovená, pretože 
úrokové riziko je riadené na úrovni celého portfólia. Maximálna modifikovaná durácia celého portfólia je stanovená na 
úrovni 5 rokov.

4.  alej môže by  as  portfólia investovaná do:

 a) vkladov na bežných ú toch,

 b) vkladov na vkladových ú toch prevažne s lehotou splatnosti do 12 mesiacov.

 Ide o vklady v bankách alebo v pobo kách zahrani ných bánk so sídlom v lenskom štáte Európskej únie.
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5.   V prípade potreby je as  portfólia investovaná do finan ných derivátov na ú ely zabezpe enia majetku indexového 
fondu vo i menovému riziku, typicky do menových forwardov. Tieto obchody sú uzatvárané mimo regulovaného trhu 
s protistranami, zvy ajne bankami, vybranými na základe kreditnej kvality a ceny ponúknutej pre konkrétny obchod. 
Do portfólia indexového fondu nie sú nakupované deriváty s pákovým efektom.

6.   Indexový fond môže vytvára  dodato né výnosy aj zo zmien výmenných kurzov. Aktíva denominované v inej mene ako 
euro, ktoré tvoria majetok fondu a nie sú zabezpe ené vo i menovému riziku, nesmú prekro i  60 % istej hodnoty 
majetku fondu.

  Pri riadení menového rizika je spolo nos  povinná zoh adni  aj investície do nástrojov, ktoré sú denominované v eurách, 
ak ich podkladové aktíva tvoria nástroje, ktoré sú denominované v inej mene ako euro.

7.   Pri investi ných rozhodnutiach sú okrem ekonomických a finan ných faktorov zoh ad ované aj environmentálne fak-
tory, sociálne faktory a faktory organizácie a riadenia. V rámci investi ného procesu je aplikovaný zoznam zakázaných 
emitentov definovaný v súlade s politikou pre zodpovedné investovanie skupiny NN.

8.   Indexový fond je spravovaný kombináciou aktívnej a pasívnej investi nej stratégie so zameraním na svetové akcie. 
Pasívna investi ná stratégia je realizovaná investovaním najmä do benchmarkovej stratégie uvedenej nižšie. Aktívna 
investi ná stratégia je realizovaná predovšetkým zvolením podielu akciových investícií vo fonde ako aj zvolením rozlo-
ženia regiónov v rámci akciových investícií. Benchmark indexového fondu tvoria akciové indexy, ktorých hodnota je 
priamo ovplyv ovaná zmenami cien akcií tvoriacich jeho jednotlivé zložky.

 50 % S&P500

 http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500

 Index meria výkon akcií 500 špi kových amerických spolo ností s ve kou trhovou kapitalizáciou.

 25 % Eurostoxx 50

 http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5t

 Index meria výkon akcií 50 špi kových európskych spolo ností z 12 krajín Eurozóny.

 10 % Nikkei225

 https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile?idx=nk225

 Index meria výkon akcií 225 japonských spolo ností prijatých na obchodovanie na Tokijskej burze cenných papierov.

 15 % MSCI Emerging markets

 https://www.msci.com/emerging-markets

 Index meria výkon rozvojových trhov prostredníctvom akcií vyše 800 ve kých a stredne ve kých spolo ností z 23 krajín.

Takto zvolený benchmark odzrkad uje nastavenú investi nú stratégiu fondu. Benchmark je indikáciou zloženia majetku 
fondu, priamo sa nekopíruje a zloženie majetku fondu a jeho rizikový profil sa môže odlišova  od zloženia a rizikového 
profilu benchmarku.

E.  Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

  Majetok v indexovom fonde bude investovaný v súlade so zákonom na princípe pravidiel obmedzenia a rozloženia ri-
zika pod a zákona.

F.   Zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane odplát, nákladov a poplatkov, ktoré 
môžu by  uhrádzané z majetku doplnkového dôchodkového fondu

1.   Spolo nos  za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ú tovníctvo a zostavuje za seba 
a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, ú tovnú závierku. Ú tovným obdobím indexového fondu je 
kalendárny rok.

2.   Majetok v indexovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia spolo -
nosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spolo nos  spravuje.

3.   Indexovému fondu môžu by  za správu podielových listov a cenných papierov pod a § 53e ods. 2 zákona ú tované 
poplatky maximálne vo výške 1 % p.a. z hodnoty týchto podielových listov a cenných papierov.

4.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu indexového fondu. Odplata za správu indexového fondu 
za jeden rok správy indexového fondu nesmie presiahnu  1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 a 1 % od roku 2025 
z priemernej ro nej istej hodnoty majetku v indexovom fonde.

5.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v indexovom fonde. Odplata za zhodnotenie 
majetku v indexovom fonde nesmie presiahnu  10 %. Odplata za zhodnotenie majetku v indexovom fonde sa ur uje 
každý pracovný de  pod a vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spolo nos  nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ma-
jetku v indexovom fonde, ak suma vypo ítaná pod a tohto vzorca má zápornú hodnotu.

6.   Spolo nos  má v zmysle zákona nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti. 
Odplata za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti je v období jedného roka od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy 5 % hodnoty zostatku na osobnom ú te ú astníka ku d u predchádzajúcemu d u prestupu. Spo-
lo nos  nemá nárok na odplatu za prestup ú astníka do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti, ak od uzatvorenia 
ú astníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.
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7.   V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v indexovom fonde uhrádza  len:

 a) dane v zmysle platných právnych predpisov vz ahujúce sa na majetok v indexovom fonde,

 b)  pomerná as  odplaty za výkon innosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v indexovom fonde k celkovému 
majetku spravovanému spolo nos ou,

 c) poplatky za vyrovnanie obchodov súvisiacich s kúpou/predajom cenných papierov do/z majetku indexového fondu,

 d) bankové poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov pre indexový fond,

 e)  poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi súvisiace s kúpou/
predajom cenných papierov do/z majetku indexového fondu,

 f)  poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálneho depozitára za úschovu a správu 
cenných papierov z majetku indexového fondu,

 g)  odplata audítorovi za audit a overenie ú tovnej závierky indexového fondu.

  Konkrétna výška týchto nákladov a poplatkov za príslušný kalendárny rok je uvedená v ro ných správach a polro ných 
správach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spolo nosti.

G.  Oce ovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

1.   Spolo nos  uskuto uje oce ovanie majetku v indexovom fonde v zmysle Opatrenia NBS z 12. 6. 2012 . 180/2012 Z. 
z. o metódach a postupoch ur enia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

2.   istá hodnota majetku v indexovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v indexovom fonde a jeho záväzkami. 
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky indexového fondu v de  výpo tu sa ur í ako podiel istej hodnoty 
majetku v indexovom fonde a po tu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných ú toch 
všetkých ú astníkov v indexovom fonde v de  výpo tu. Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom ú te 
vyjadrujú podiel ú astníka na majetku v indexovom fonde.

H.  Spolo né ustanovenia

1.   Pri prechode správy doplnkových dôchodkových fondov na inú doplnkovú dôchodkovú spolo nos  (preberajúcu do-
plnkovú dôchodkovú spolo nos ) dochádza k odovzdaniu všetkej dokumentácie týkajúcej sa tejto správy a alších práv 
a povinností preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spolo nosti a taktiež k prechodu práv a povinností z doplnkového 
dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spolo nos . Preberajúca dopln-
ková dôchodková spolo nos  je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámi  
ú astníkom v indexovom fonde, ktorých sa prevod správy doplnkových dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu 
správy doplnkových dôchodkových fondov. Preberajúca doplnková dôchodková spolo nos  v oznámení ú astníkom 
uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch doplnkových dôchodkových fondov a o iných súvi-
siacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vz ahu k nim preberajúca doplnková dôchodková 
spolo nos  vykonáva.

2.   Zlú enie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových 
dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré sa zlu ujú, 
stane majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové 
fondy zlú ili. Zlú i  sa môžu len spolo nos ou spravované príspevkové doplnkové dôchodkové fondy. Ú astníci sa zlú-
ením zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkový ch fondov stávajú ú astníkmi príspevkového doplnkového 

dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlú ili. Spolo nos  je povinná informo-
va  ú astníkov o zámere zlú i  príspevkové doplnkové dôchodkové fondy pred podaním žiadosti o udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu NBS a do 30 dní odo d a zlú enia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov informova  
ú astníkov v súlade s týmto štatútom o zmenách štatútu po tomto zlú ení.

3.   Spolo nos  je povinná pred uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení oboznámi  každého záujemcu 
o doplnkové dôchodkové sporenie s týmto štatútom.

4.   Okrem tohto štatútu sú k dispozícii aj k ú ové informácie o indexovom fonde, pri om údaje v nich uvedené sú v súlade 
s údajmi uvedenými v tomto štatúte. K ú ové informácie spolo nos  bezplatne poskytuje záujemcovi o doplnkové 
dôchodkové sporenie v dostato nom asovom predstihu pred uzatvorením ú astníckej zmluvy, a to v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe odoslaním na e-mailovú adresu. Aktualizované k ú ové informácie sa zverej ujú bez 
zbyto ného odkladu na webovom sídle spolo nosti.

5.   Štatút musí by  schválený predstavenstvom spolo nosti. Aktualizované znenie štatútu sa zverej uje na webovom sídle 
spolo nosti. Zmeny štatútu sú ú inné 15. d om odo d a ich zverejnenia na webovom sídle spolo nosti.



Ing. Branislav Buštík

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Mgr. Martin Viš ovský, PhD.

len predstavenstva

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
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I.  Vyhlásenie predstavenstva

Predstavenstvo spolo nosti vyhlasuje, že skuto nosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé. Tento štatút 
bol schválený predstavenstvom d a 15. 12. 2022 a zverejnený na webovom sídle spolo nosti d a 15. 12. 2022. Štatút 
nadobudol ú innos  d a 1. 1. 2023.

V Bratislave d a 15. 12. 2022.
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Úvodné vyhlásenie

Profi l možného výnosu a rizika vo fonde

Výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu

Kontaktné údaje

Doplnkové dôchodkové sporenie má zvýšiť Váš budúci dôchodok v starobe alebo po skončení výkonu rizikových prác. 
Predčasné ukončenie sporenia alebo skorší výber vlastných príspevkov môžu byť pre Vás nevýhodné. Aby boli Vaše inves  cie 
v príspevkovom fonde čo najlepšie zhodnotené, je potrebné sporiť si dlhšiu dobu. Príspevky, ktoré posielate Vy, prípadne 
Váš zamestnávateľ, investuje naša spoločnosť na fi nančnom trhu, pričom inves  čné riziko nenesie naša spoločnosť, ale Vy. 
Nižšie Vám poskytujeme základné informácie o tomto fonde. Podrobnejšie informácie nájdete najmä v štatúte fondu, v správe 
o hospodárení s majetkom fondu a v ďalších dokumentoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle našej spoločnos  .
Inves  čným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnu  e zhodnotenia majetku presahujúceho mieru infl ácie 
v dlhodobom horizonte pri nižšej miere rizika aplikovaním umiernenej inves  čnej stratégie. Fond investuje do diverzifi kovaného 
por  ólia dlhopisov, akcií, peňažných a komoditných inves  cií. Súčasťou inves  čnej stratégie je investovanie do majetkových 
účas   subjektov kolek  vneho investovania kopírujúcich akciové, dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 64 rokov.
Investovanie do tohto fondu je pre Vás vhodné bez ohľadu na vašu plánovanú dobu odchodu do dôchodku.

Upozornenie: výnosy dosiahnuté v minulos   nie sú garanciou rovnakých výnosov v budúcnos  , výnosy môžu byť vyššie 
alebo nižšie ako v minulos  !

Sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Tel.: 0850 111 464, Webové sídlo: www.nn.sk, Fax: 02/59 313 999
Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu je 25. 1. 2023. 

V rámci tejto spoločnos   je možný bezodplatný prestup medzi fondmi. V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej 
spoločnos   do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo 
výške 5 % Vašej nasporenej sumy.

Aktuálna hodnota Maximálna povolená hodnota

Odplata za správu fondu 0,6 % z majetku fondu 1,15 % z majetku fondu

Odplata za zhodnotenie 10 % zo zhodnotenia 10 % zo zhodnotenia

Nižšie riziko Vyššie riziko 
Typicky nižšie výnosy Typicky vyššie výnosy

1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ rizika nezohľadňuje všetky riziká, ktorým je fond vystavený (zoznam všetkých rizík je uvedený v štatúte fondu). 
Aktuálna úroveň ukazovateľa rizík a výnosov je založená na historických údajoch o výnosnos   fondu a preto nie je zaručená 
rovnaká úroveň aj v budúcnos  .

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Tento dokument nie je propagačný materiál!

Nominálna výkonnosť 
fondu (po odpočítaní 
odplát a nákladov)

Priemerná infl ácia
za sledované obdobie

Priemerná nominálna 
výkonnosť
fondu (po odpočítaní 
odplát a nákladov) 
za sledované obdobie

0,98 % 2,43 %

1,72 %

0,43 % 0,82 % 0,37 % 0,44 %

-13,78 %

-0,48 % -0,77 %1,39 % 1,44 %

-15 %

-12 %

-9 %

-6 %

-3 %

0 %

3 %
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Úvodné vyhlásenie

Profi l možného výnosu a rizika vo fonde

Výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu

Kontaktné údaje

Doplnkové dôchodkové sporenie má zvýšiť Váš budúci dôchodok v starobe alebo po skončení výkonu rizikových prác. 
Predčasné ukončenie sporenia alebo skorší výber vlastných príspevkov môžu byť pre Vás nevýhodné. Aby boli Vaše inves  cie 
v príspevkovom fonde čo najlepšie zhodnotené, je potrebné sporiť si dlhšiu dobu. Príspevky, ktoré posielate Vy, prípadne 
Váš zamestnávateľ, investuje naša spoločnosť na fi nančnom trhu, pričom inves  čné riziko nenesie naša spoločnosť, ale Vy. 
Nižšie Vám poskytujeme základné informácie o tomto fonde. Podrobnejšie informácie nájdete najmä v štatúte fondu, v správe 
o hospodárení s majetkom fondu a v ďalších dokumentoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle našej spoločnos  . 
Inves  čným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnu  e stabilného zhodnotenia majetku presahujúceho mieru 
infl ácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej inves  čnej stratégie. Fond investuje najmä 
do dlhopisových, akciových, peňažných a komoditných inves  cií. Súčasťou inves  čnej stratégie je investovanie do majetkových 
účas   subjektov kolek  vneho investovania kopírujúcich akciové, dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata. V prípade potreby 
je časť por  ólia investovaná do fi nančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 59 rokov.
Investovanie do tohto fondu je pre Vás vhodné, ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

Upozornenie: výnosy dosiahnuté v minulos   nie sú garanciou rovnakých výnosov v budúcnos  , výnosy môžu byť vyššie 
alebo nižšie ako v minulos  !

Sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Tel.: 0850 111 464, Webové sídlo: www.nn.sk, Fax: 02/59 313 999
Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu je 25. 1. 2023. 

V rámci tejto spoločnos   je možný bezodplatný prestup medzi fondmi. V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej 
spoločnos   do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo 
výške 5 % Vašej nasporenej sumy.

Aktuálna hodnota Maximálna povolená hodnota

Odplata za správu fondu 1,15 % z majetku fondu 1,15 % z majetku fondu

Odplata za zhodnotenie 10 % zo zhodnotenia 10 % zo zhodnotenia

Nižšie riziko Vyššie riziko 
Typicky nižšie výnosy Typicky vyššie výnosy

1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ rizika nezohľadňuje všetky riziká, ktorým je fond vystavený (zoznam všetkých rizík je uvedený v štatúte fondu). 
Aktuálna úroveň ukazovateľa rizík a výnosov je založená na historických údajoch o výnosnos   fondu a preto nie je zaručená 
rovnaká úroveň aj v budúcnos  .

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Tento dokument nie je propagačný materiál!
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Úvodné vyhlásenie

Profi l možného výnosu a rizika vo fonde

Výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu

Kontaktné údaje

Doplnkové dôchodkové sporenie má zvýšiť Váš budúci dôchodok v starobe alebo po skončení výkonu rizikových prác. 
Predčasné ukončenie sporenia alebo skorší výber vlastných príspevkov môžu byť pre Vás nevýhodné. Aby boli Vaše inves  cie 
v príspevkovom fonde čo najlepšie zhodnotené, je potrebné sporiť si dlhšiu dobu. Príspevky, ktoré posielate Vy, prípadne 
Váš zamestnávateľ, investuje naša spoločnosť na fi nančnom trhu, pričom inves  čné riziko nenesie naša spoločnosť, ale Vy. 
Nižšie Vám poskytujeme základné informácie o tomto fonde. Podrobnejšie informácie nájdete najmä v štatúte fondu, v správe 
o hospodárení s majetkom fondu a v ďalších dokumentoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle našej spoločnos  .
Inves  čným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnu  e vyššieho zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte 
aplikovaním dynamickej rastovej inves  čnej stratégie. Fond investuje najmä do akciových, dlhopisových a peňažných inves  cií, 
prípadne v malej miere do komoditných inves  cií. Súčasťou inves  čnej stratégie je investovanie do majetkových účas   
subjektov kolek  vneho investovania kopírujúcich akciové a dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata. V prípade potreby je časť 
por  ólia investovaná do fi nančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. Fond podstupuje 
pri investovaní vyššiu mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 54 rokov.
Investovanie do tohto fondu je pre Vás vhodné, ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov.

Upozornenie: výnosy dosiahnuté v minulos   nie sú garanciou rovnakých výnosov v budúcnos  , výnosy môžu byť vyššie 
alebo nižšie ako v minulos  !

Sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Tel.: 0850 111 464, Webové sídlo: www.nn.sk, Fax: 02/59 313 999
Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu je 25. 1. 2023. 

V rámci tejto spoločnos   je možný bezodplatný prestup medzi fondmi. V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej 
spoločnos   do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo 
výške 5 % Vašej nasporenej sumy.

Aktuálna hodnota Maximálna povolená hodnota

Odplata za správu fondu 1,15 % z majetku fondu 1,15 % z majetku fondu

Odplata za zhodnotenie 10 % zo zhodnotenia 10 % zo zhodnotenia

Nižšie riziko Vyššie riziko 
Typicky nižšie výnosy Typicky vyššie výnosy

1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ rizika nezohľadňuje všetky riziká, ktorým je fond vystavený (zoznam všetkých rizík je uvedený v štatúte fondu). 
Aktuálna úroveň ukazovateľa rizík a výnosov je založená na historických údajoch o výnosnos   fondu a preto nie je zaručená 
rovnaká úroveň aj v budúcnos  .

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Tento dokument nie je propagačný materiál!
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fondu (po odpočítaní 
odplát a nákladov)
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Úvodné vyhlásenie

Profi l možného výnosu a rizika vo fonde

Výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu

Kontaktné údaje

Doplnkové dôchodkové sporenie má zvýšiť Váš budúci dôchodok v starobe alebo po skončení výkonu rizikových prác. 
Predčasné ukončenie sporenia alebo skorší výber vlastných príspevkov môžu byť pre Vás nevýhodné. Aby boli Vaše inves  cie 
v príspevkovom fonde čo najlepšie zhodnotené, je potrebné sporiť si dlhšiu dobu. Príspevky, ktoré posielate Vy, prípadne 
Váš zamestnávateľ, investuje naša spoločnosť na fi nančnom trhu, pričom inves  čné riziko nenesie naša spoločnosť, ale Vy. 
Nižšie Vám poskytujeme základné informácie o tomto fonde. Podrobnejšie informácie nájdete najmä v štatúte fondu, v správe 
o hospodárení s majetkom fondu a v ďalších dokumentoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle našej spoločnos  . 
Inves  čným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnu  e nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond 
z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových 
akciových indexov. Vysoký podiel akciových inves  cií v por  óliu doplnkového dôchodkové fondu bude znamenať nielen 
možnosť vysokých ziskov, ale aj prípadných strát pri nega  vnom vývoji na akciových trhoch. Akciové inves  cie môžu tvoriť až 
100 % hodnoty majetku fondu.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 49 rokov.
Investovanie do tohto fondu je pre Vás vhodné, ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 15 rokov.

Upozornenie: Fond bol vytvorený 9. 7. 2018. Za rok 2018 nie je uvedená výkonnosť fondu nakoľko informácie o výkonnos   
nie sú k dispozícii za celý kalendárny rok, v ktorom bol fond vytvorený, ale len za časť kalendárneho roka odo dňa 
vytvorenia fondu. Výnosy dosiahnuté v minulos   nie sú garanciou rovnakých výnosov v budúcnos  , výnosy môžu byť 
vyššie alebo nižšie ako v minulos  !

Sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Tel.: 0850 111 464, Webové sídlo: www.nn.sk, Fax: 02/59 313 999
Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu je 25. 1. 2023. 

V rámci tejto spoločnos   je možný bezodplatný prestup medzi fondmi. V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej 
spoločnos   do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo 
výške 5 % Vašej nasporenej sumy.

Aktuálna hodnota Maximálna povolená hodnota

Odplata za správu fondu 1,15 % z majetku fondu 1,15 % z majetku fondu

Odplata za zhodnotenie 10 % zo zhodnotenia 10 % zo zhodnotenia

Nižšie riziko Vyššie riziko 
Typicky nižšie výnosy Typicky vyššie výnosy

1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ rizika nezohľadňuje všetky riziká, ktorým je fond vystavený (zoznam všetkých rizík je uvedený v štatúte fondu). 
Aktuálna úroveň ukazovateľa rizík a výnosov je založená na historických údajoch o výnosnos   fondu a preto nie je zaručená 
rovnaká úroveň aj v budúcnos  .

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Tento dokument nie je propagačný materiál!

Nominálna výkonnosť 
fondu (po odpočítaní 
odplát a nákladov)

Priemerná infl ácia
za sledované obdobie

Priemerná nominálna 
výkonnosť
fondu (po odpočítaní 
odplát a nákladov) 
za sledované obdobie

6,90 % 6,90 %

18,32 %

-16,20 %

5,06 %
23,20 %
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NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverej ovaní informácií o udržate nos   v sektore Þ nan -
ných služieb (The EU Sustainable Finance Disclosure Regula  on) ( alej len „SFDR“ 
alebo „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnos   pri informovaní 
koncových investorov (klientov) o vplyve inves  cií na udržate ný rozvoj a o rizikách 
ohrozujúcich udržate nos .

Riziká ohrozujúce udržate nos  sú deÞ nované Nariadením ako environmentálna 
alebo sociálna udalos  alebo stav alebo udalos  alebo stav v oblas   riadenia 
a správy, ktoré by mohli ma  skuto ný alebo potenciálne zásadný nega  vny vplyv 
na hodnotu inves  cie. Ak sa naplnia, môžu predstavova  samostatné riziko, ale 
môžu ma  vplyv aj na alšie riziká v inves  nom por  óliu Þ nan ného produktu 
(napr. trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo opera né riziká).

NN Tatry - Sympa  a, d.d.s., a.s. preto transparentne, prostredníctvom predzmluv-
nej informácie a webového sídla umož uje porovnáva  rôzne produkty s oh adom 
na environmentálne a sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (z anj.: Environ-
mental, Social and Governance) ( alej len „ESG“).

Nariadenie rozde uje produkty do troch základných kategórií ( alej len „SFDR 
klasiÞ kácia“): 
•  Finan ný produkt je transparentný v tom, ako sú riziká spojené s udržate nos-

ou integrované do produktu ( lánok 6 SFDR);
•  Finan ný produkt presadzuje medzi ostatnými vlastnos ami environmentálne

alebo sociálne vlastnos   alebo ich kombináciu ( lánok 8 SFDR);
• Finan ný produkt má udržate né inves  cie ako svoj cie  ( lánok 9 SFDR).

Doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. nepresadzuje 
environmentálne alebo sociálne vlastnos   a ani nemá za cie  udržate né inves  cie.

Produkt doplnkového dôchodkového sporenia ponúka inves  cie do rôznych dopln-
kových dôchodkových fondov, z ktorých je možné si vybra . Jednotlivé doplnkové 
dôchodkové fondy investujú do rôznych podkladových ak  v pod a pravidiel vyme-
dzených v štatúte príslušného doplnkového dôchodkového fondu, pri om zloženie 
podkladových ak  v sa môže v ase meni . 

Aby sme si rozumeli

Udržate ná inves  cia je inves  cia 
do hospodárskej innos  , ktorá pri-
spieva k plneniu environmentálneho 
alebo sociálneho cie a, za predpo-
kladu, že inves  cia výrazne nenaruší 
žiadny environmentálny ani sociálny 
cie , a že spolo nos  , do ktorých 
sa investuje, dodržiavajú postupy 
dobrej správy.

Postupy dobrej správy zah ajú 
zdravé štruktúry riadenia, zamest-
nanecké vz ahy, odme ovanie 
zamestnancov a plnenie da ových 
povinnos  .

Produkt SFDR KlasiÞ kácia

Doplnkové dôchodkové sporenie
NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Finan ný produkt je transparentný v tom, 
ako sú riziká spojené s udržate nos ou 
integrované do produktu ( lánok 6 SFDR)

Aká je SFDR KlasiÞ kácia na úrovni Þ nan ného produktu?
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NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. považuje riziká ohrozujúce udržate nos  za rele-

vantné. Ak  va v majetku jednotlivých doplnkových dôchodkových fondov spra-

vovaných NN Tatry - Sympa  a, d.d.s., a.s. v tomto momente nezoh ad ujú všetky 

kritériá, aby Þ nan né produkty NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. boli zara ované 

medzi Þ nan né produkty, ktorých cie om je udržate ná inves  cia alebo Þ nan né 

produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne vlastnos  , alebo ich 

kombináciu.

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. v rámci svojho produktu doplnkového dôchod-

kového sporenia uplat uje prístup inves  ného rámca, ktorý sa uplat uje v celej 

skupine NN (NN Responsible Investment Framework Policy).

Tento prístup popisuje aplikáciu kritérií zodpovedného investovania založených na 

poli  ke skupiny NN. Kritériá odrážajú presved enia a hodnoty skupiny NN v oblas   

investovania, sú založené na poli  kách NN a sú odrazom príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, hodnôt NN a medzinárodne uznávaných noriem 

náležitej starostlivos  , ako sú princípy Global Compact OSN a Usmernenia OECD 

pre nadnárodné podniky.

V súlade s týmto prístupom je cie om NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s., kedyko vek 

je to zákonne možné, v rámci investovania vylú i  inves  cie do odvetví alebo in-

nos   obchodných spolo nos  /en  t zapojených do ak  vít, ktoré zah ajú:

• vývoj, výrobu, údržbu alebo obchod s kontroverznými zbra ami,

• výrobu tabakových výrobkov,

• ažbu uhlia na výrobu tepla alebo elektrickej energie,

• spracovanie ropných pieskov a kontroverzné potrubia,

•  innos  , ktoré porušujú normy inicia  vy Global Compact OSN a Usmernenia

OECD pre nadnárodné podniky.

Ako sú v rámci produktu zoh ad ované riziká 

ohrozujúce udržate nos ?

Názov doplnkového dôchodkového

fondu NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.
SFDR KlasiÞ kácia

Konzerva  vny príspevkový d.d.f.

Finan ný produkt je transparentný v tom, 

ako sú riziká spojené s udržate nos ou 

integrované do produktu ( lánok 6 SFDR)

Vyvážený príspevkový d.d.f.

Finan ný produkt je transparentný v tom, 

ako sú riziká spojené s udržate nos ou 

integrované do produktu ( lánok 6 SFDR)

Rastový príspevkový d.d.f.

Finan ný produkt je transparentný v tom, 

ako sú riziká spojené s udržate nos ou 

integrované do produktu ( lánok 6 SFDR)

Indexový príspevkový d.d.f.

Finan ný produkt je transparentný v tom, 

ako sú riziká spojené s udržate nos ou 

integrované do produktu ( lánok 6 SFDR)

Dôchodkový výplatný d.d.f.

Finan ný produkt je transparentný v tom, 

ako sú riziká spojené s udržate nos ou 

integrované do produktu ( lánok 6 SFDR)

Aktuálne žiadny z dostupných doplnkových dôchodkových fondov nepresadzuje 

environmentálne alebo sociálne vlastnos   a ani nemá za cie  udržate né inves  cie. 

KlasiÞ kácia na úrovni možnos   investovania 

v rámci doplnkových dôchodkových fondov 

NN – Tatry Sympa  a, d.d.s., a.s.:

Aby sme si rozumeli

Riziko ohrozujúce udržate nos  je 

environmentálna alebo sociálna 

udalos  alebo stav alebo udalos  

alebo stav v oblas   riadenia 

a správy, ktoré by mohli ma  sku-

to ný alebo potenciálny zásadný 

nepriaznivý vplyv na hodnotu 

inves  cie. 

Kontroverzné zbrane sú napríklad 

pro  pechotné míny, kazetová 

munícia, biologické zbrane, chemic-

ké zbrane.

OSN je Organizácia spojených národov.

Global Compact OSN je inicia  va 

obsahujúca desa  princípov v oblas   

udských práv, práce, životného pro-

stredia a an  korup ného správania.

OECD je Organizácia pre hospodár-

sku spoluprácu a rozvoj.

Usmernenia OECD pre nadnárodné 

podniky obsahujú súbor odporú aní 

z oblas   spolo enskej zodpovednos   

podnikov.
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NN Tatry - Sympa  a, d.d.s., a.s. zoh ad uje pri svojich inves  ných rozhodnu  ach 

hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržate nos  . Posudzovanie a zoh ad ovanie 

hlavných nepriaznivých vplyvov sa vykonáva na úrovni ak  v celej spolo nos  , teda 

pri prijímaní inves  ných rozhodnu   sa zoh ad ujú dopady na celé por  ólio ak  v, 

ktoré NN Tatry - Sympa  a, d.d.s., a.s. spravuje. Zoh ad ovanie hlavných nepriaz-

nivých vplyvov sa však vo všeobecnos   nevykonáva s oh adom na konkrétny dô-

chodkový fond a na vývoj indikátorov hlavných nepriaznivých vplyvov v príslušnom 

dôchodkovom fonde. Z dôvodu vylú enia inves  cií do ur itých innos  , odvetví 

a krajín, ktoré sú popísané v as   „Ako sú v rámci produktu zoh ad ované riziká 

ohrozujúce udržate nos ?“ sú však pri priamych inves  ciách v každom dôchodko-

vom fonde zoh ad ované vybrané hlavné nepriaznivé vplyvy, konkrétne: 

• expozícia  kontroverzným zbraniam,

• e xpozícia  v odvetví fosílnych palív, obmedzo-

vaním  zameranýc  na ažbu ;

•  porušovanie zásad Global Compact OSN a usmernení OECD pre nadnárodné

podniky

• krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblas .

Tak  ež sú stanovené jasné kritériá oh adne inves  cií do rizikových korporácií alebo 

krajín:

•  vylú enie investovania do spolo nos  , ktoré závažne a systema  cky poru ujú

princípy inicia  vy Global Compact OSN alebo Usmernenia OECD pre nadná-

rodné podniky,

•  vylú enie investovania do cenných papierov vydaných štátmi, na ktoré je Bez-

pe nostnou radou OSN uvalené zbrojné embargo z dôvodu závažného a syste-

ma  ckého porušovania udských práv.

Pokia  ide o inves  cie, pri ktorých existuje náznak správania alebo innos  , ktoré 

nie sú v súlade s formulovanými normami zodpovedného investovania, NN Tatry – 

Sympa  a, d.d.s., a.s. vyhodnocuje rozhodnu  e o tom, i sa má zapoji  do investo-

vania prostredníctvom daného emitenta alebo vylú i  emitenta z daného produk-

tu. Z tohto dôvodu sa môže inves  ný proÞ l produktu líši  od inves  ného proÞ lu 

podkladového ak  va (napríklad indexu).

Ak  vny prístup k rozhodovaniu je tak sú as ou inves  ného procesu NN Tatry – 

Sympa  a, d.d.s., a.s. a má významnú úlohu pri prispievaní k zmier ovaniu rizík 

ohrozujúcich udržate nos , ako aj pri zvyšovaní dlhodobej ekonomickej a spolo-

enskej hodnoty Þ nan ného produktu. NN Tatry - Sympa  a, d.d.s., a.s. okrem 

priamych inves  cií využíva aj externých správcov ak  v, a to najmä na inves  cie 

do podielových fondov alebo iných spolo ných inves  ných nástrojov. Podielové 

fondy spravované externými správcami ak  v nemusia by  vždy zosúladené s poli  -

kou zodpovedného investovania skupiny NN a so zoznamom zakázaných inves  cií, 

pretože sú zložené z viacerých inves  ných možnos  .

Ako sú zoh ad ované v rámci produktu hlavné 

nepriaznivé vplyvy na faktory udržate nos  ?

Aby sme si rozumeli

Posúdenie rizika ohrozujúceho 

udržate nos  je postup, pri ktorom 

sa skúma, nako ko inves  ná stra-

tégia alebo konkrétne inves  cie 

podliehajú rizikám ohrozujúcim 

udržate nos .

Faktory udržate nos   sú environ-

mentálne, sociálne alebo zamest-

nanecké záležitos  , dodržiavanie 

udských práv a boj pro   korupcii 

a úplatkárstvu. 

K hlavným nepriaznivým vplyvom 

patria najzávažnejšie nega  vne 

vplyvy inves  ných rozhodnu   na 

faktory udržate nos   týkajúce sa 

environmentálnych, sociálnych a 

zamestnaneckých záležitos  , dodr-

žiavania udských práv a boja pro   

korupcii a úplatkárstvu. 

Ukazovatele hlavných nepriaznivých 

vplyvov sú štandardizované indiká-

tory, ktoré sa používajú na meranie, 

v akom rozsahu sú ak  va (inves  cie) 

spolo nos   alebo Þ nan ného pro-

duktu vystavené ur itému hlavnému 

nepriaznivému vplyvu. V konkrét-

nom prípade môže ís  napríklad o 

meranie emisií skleníkových ply-

nov, podiel nebezpe ného odpadu 

vyprodukovaného spolo nos ami, 

do ktorých sa investovalo alebo 

rozdiel v odme ovaní medzi ženami 

a mužmi.

Riziká ohrozujúce udržate nos  majú rozdielny vplyv na jednotlivé typy inves  cií 

a môžu odlišným spôsobom ovplyv ova  výkonnos  Þ nan ného produktu 

v krátkom a dlhom asovom období. Doplnkové dôchodkové sporenie sa spravidla 

uzatvára na dlhú dobu. Vzh adom na dlhé asové obdobie investovania je ve mi 

ob  ažne odhadnú  možné dopady rizík ohrozujúcich udržate nos  na potenciálne 

výnosy z tohto produktu. 

Aké sú výsledky posúdenia pravdepodobných 

vplyvov rizík ohrozujúcich udržate nos  na výnosy?
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alšie informa né povinnos   NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. pod a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverej ovaní informácií o udrža-
te nos   v sektore Þ nan ných služieb sú dostupné na webovej stránke 
https://www.nn.sk/nn-slovensko/nn-tatry-sympatia-d-d/informacie-k-sfdr/.

Pri podkladových inves  ciách tohto Þ nan ného produktu sa nezoh ad ujú kritériá 
EÚ pre environmentálne udržate né hospodárske innos  . To znamená, že ponú-
kané doplnkové dôchodkové fondy nemajú za cie  investova  do innos  , ktoré 
prispievajú k nap aniu niektorého z environmentálnych cie ov, ktoré sú uvedené 
v nariadení (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na u ah enie udržate ných inves  cií.

Kde je možné nájs  alšie informácie?

Ako je zoh ad ovaná taxonómia EÚ pre 
environmentálne udržate né hospodárske innos  ?

Aktuálne uplat ované kritériá zoh ad ujú riziká, ktoré NN považuje za významné 
a uplat ovanie vylú ení na niektoré typy inves  cií eliminuje ich prípadný nega-
 vny vplyv na výnosnos  produktu. Oblas  udržate nos   podlieha v posledných 

rokoch dynamickému rozvoju a nie je možné predpoklada  budúci vývoj v tejto 
oblas  . Možno o akáva  alšie poli  cké a legisla  vne inicia  vy, ktorých presný 
obsah sa však dnes nedá predvída . Tieto inicia  vy môžu ma  za následok nárast 
nákladov spolo nos  , zníženie hodnoty dlhodobých ak  v alebo vynútené zmeny 
technológií. Môže dôjs  aj k rôznym zmenám v oblas   spotrebite ského správania, 
ktoré môžu ma  za následok výrazné zníženie dopytu po ur itých tovaroch a služ-
bách a naopak zvýšenie dopytu po iných, i vytvorenie úplne nových trhových seg-
mentov. Preto nie je možné vylú i  nega  vne vplyvy na výnosy v dôsledku realizá-
cie takých rizík ohrozujúcich udržate nos , ktoré aktuálne nie sú vyhodnocované. 

Aby sme si rozumeli

Taxonómia EÚ je systém klasiÞ -
kácie stanovený v nariadení (EÚ) 
2020/852, ktorým sa vytvára zoznam 
environmentálne udržate ných hos-
podárskych innos  . V uvedenom 
nariadení nie je stanovený zoznam 
sociálne udržate ných hospodár-
skych innos  . Udržate né inves  cie 
s environmentálnym cie om môžu 
alebo nemusia by  zosúladené s ta-
xonómiou. Medzi environmentálne 
ciele pod a taxonómie EÚ patria: 
a) zmiernenie zmeny klímy, 
b) adaptácia na zmenu klímy,
c)  udržate né využívanie a ochrana 

vodných a morských zdrojov,
d) prechod na obehové hospodárstvo,
e) prevencia a kontrola zne is ovania,
f)  ochrana a obnova biodiverzity 

a ekosystémov.



Druhy a podmienky vyplácania dávok pod a zákona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( alej len „zákon“)

Druhy dávok:
Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených zákonom vyplácajú  eto druhy dávok:

a) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme
1. doživotného doplnkového starobného dôchodku,
2. do asného doplnkového starobného dôchodku,

b) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
1. doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
2. do asného doplnkového výsluhového dôchodku,

c) jednorazové vyrovnanie,
d) pred asný výber.

Zákon presne vymedzuje podmienky vyplácania jednotlivých druhov dávok; informácia o podmienkach vyplácania dávok 
bola aktualizovaná k 1. 1. 2023. Pri posudzovaní splnenia podmienok na vyplácanie dávok sa posudzuje splnenie podmienok 
stanovených v aktuálne platnom a ú innom znení zákona v ase posúdenia nároku Ú astníka na dávku.

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku:
Doplnkový starobný dôchodok sa na žiados  Ú astníka vypláca, ak

a) Ú astníkovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pod a zákona . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov ( alej len ,,zákon o sociálnom poistení“) – starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou pois ov ou 
v rámci I. piliera dôchodkového systému,

b) Ú astníkovi vznikol nárok na výplatu pred asného starobného dôchodku pod a zákona o sociálnom poistení – pred asný 
starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou pois ov ou v rámci I. piliera dôchodkového systému, alebo

c) dov šil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pod a zákona o sociálnom poistení, platný v príslušnom kalendárnom roku.

Do asný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej pä  rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku:
Doplnkový výsluhový dôchodok sa na žiados  Ú astníka vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávate  pla  l príspevky za tohto 
zamestnanca z dôvodu výkonu práce:

1. zaradenej na základe rozhodnu  a orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo 
štvrtej kategórie pod a § 31 zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

2. zamestnanca, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tane níka bez oh adu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, 
alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hrá a na dychový nástroj, trvalo najmenej 
10 rokov a Ú astník dov šil 55 rokov veku.

Do asný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej pä  rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania:
Ú astníkovi sa vypla   jednorazové vyrovnanie z dôvodu

a) invalidity z dôvodu poklesu schopnos   vykonáva  zárobkovú innos  o viac ako 70 % pod a zákona o sociálnom poistení, 
ak táto skuto nos  nastala po uzatvorení Ú astníckej zmluvy a ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,

b) splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, 
ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného ú tu Ú astníka je nižšia ako 
dvojnásobok priemernej mesa nej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Šta  s  ckým úradom Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok,

c) zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
d) zrušenia doplnkovej dôchodkovej spolo nos   s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových 

dôchodkových fondov.

Ú astníkovi sa vypla   jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak sp a podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku 
a v žiados   požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Pred asný výber:
O túto dávku môže požiada  Ú astník, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok doplnkového starobného dôchodku 
alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Ú astníkovi sa vypla   suma zodpovedajúca sú inu aktuálnej hodnoty doplnkovej 
dôchodkovej jednotky zo d a predchádzajúceho d u ur enému v žiados   o vyplatenie pred asného výberu a po tu všetkých 
doplnkových dôchodkových jedno  ek z príspevkov zaplatených Ú astníkom alebo ním ur ená as  tejto sumy. Pred asný výber 
môže by  prvýkrát vyplatený najskôr po uplynu   desia  ch rokov odo d a uzatvorenia prvej Ú astníckej zmluvy, na základe ktorej 
boli zaplatené príspevky, ktoré sú sú as ou majetku, z ktorého sa má pred asný výber vypla  . alší pred asný výber môže by  
vyplatený najskôr po uplynu   desia  ch rokov odo d a výplaty posledného pred asného výberu; plynu  e lehoty desia  ch rokov 
nekon í prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spolo nos  .

Vyplatením pred asného výberu Ú astnícka zmluva nezaniká.



Platobné údaje potrebné na úhradu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie

V prípade, že za Vás bude príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádza  Váš zamestnávate  formou zrážok zo mzdy zamestnanca, 
bude potrebné s ním uzatvori  Dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedený formulár, rovnako aj bližšie informácie pre zamestnávate a 
oh adom odvádzania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, sú k dispozícii na webovom sídle NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Pokia  si príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie budete zasiela  ako samoplatca, platbu, prosím, realizujte na bankový ú et 
IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454, BIC: GIBASKBX s použi  m nižšie uvedených symbolov platby:

Variabilný symbol – íslo Ú astníckej zmluvy

ŠpeciÞ cký symbol – rodné íslo Ú astníka bez lomky

Informácie pre klienta

Webové sídlo Spolo nos  
www.nn.sk

Využite služby Klientskej linky Spolo nos   na 0850 111 464
Ak si prajete získa  alšie informácie, môžete nás kontaktova  telefonicky na tel. ísle Klientskej linky 0850 111 464 (v pracovných 
d och od 8:00 do 18:00 hod) alebo e-mailom na klient@nn.sk.

Využite služby portálu WebKlient
Získajte preh ad o svojich zmluvách, nasporených prostriedkoch a alších službách v NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., NN dôchodkovej 
správcovskej spolo nos  , a.s. a NN Životnej pois ovni, a.s. na webklient.nn.sk. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle 
Spolo nos  .

Aktualizujte si Vaše kontaktné údaje kedyko vek a z pohodlia domova, zjednodušíte tým našu vzájomnú komunikáciu.
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íslo zmluvy

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

*1* *DZM*

Vyhradené pre
elektronický archív

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Zamestnávate

Obchodné meno

zapísaný v OR Okresného súdu oddiel vložka . I O

Sídlo

zastúpený

IBAN

Zamestnanec

Priezvisko, meno a  tul Rodné íslo

( alej len „zamestnanec“)

( alej len „zamestnávate “) 

a

uzatvárajú túto

Dohodu o zrážkach zo mzdy,
spojenú s ú as ou zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení

A) Zamestnanec týmto ude uje zamestnávate ovi výslovný súhlas na to, aby zamestnávate  vykonával mesa ne/štvr ro ne/ 

polro ne / ro ne* zrážky vo výške EUR , resp.  % z jeho vymeriavacieho základu, po núc výplatou 

mzdy za mesiac , v prospech spolo nos   NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s. zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka .: 3799/B, so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, I O: 35976853, 
DI : 2022119836 ( alej len „Spolo nos “) v zmysle uzatvorenej ú astníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení.

B)  Zamestnávate  sa zaväzuje vykonáva  zrážky vo výške pod a bodu A) tejto dohody v prospech Spolo nos   a príslušné sumy 
poukazova  bez zbyto ného odkladu po vykonaní zrážky na ú et nepriradených pla  eb vedený u depozitára Spolo nos   
– Slovenskej sporite ni, a.s., IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454, resp. v prípade zmeny depozitára na bežný ú et 
nepriradených pla  eb vedený u aktuálneho depozitára Spolo nos   v ase vykonania zrážky zamestnávate om.

C) Zamestnávate  pri odvádzaní príspevkov postupuje pod a pokynov uvedených na druhej strane tejto dohody.

V d a

Príspevok zamestnávate a   áno    nie
*nehodiace sa pre iarknite

zamestnávatezamestnanec



Zamestnávate  odvádza príspevky zamestnanca na bankový ú et Spolo nos   IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454 (ú et 
Spolo nos   vedený u depozitára Slovenská sporite a, a.s.) vo výške a v intervale pod a tejto dohody a ú astníckej zmluvy 
o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnanca.

Zamestnávate  postupuje pri odvádzaní príspevkov jedným z uvedených spôsobov:

A) Odvádzané príspevky za všetkých zamestnancov (spolu s príp. príspevkami zamestnávate a, ak má zamestnávate  
uzavretú so Spolo nos ou zamestnávate skú zmluvu) poukazuje jednou platbou, pri om vždy po vykonaní platby 
bezodkladne zasiela Spolo nos   rozpis príspevkov. 

B) Odvádzané príspevky za všetkých zamestnancov (spolu s príp. príspevkami zamestnávate a, ak má zamestnávate  uzavretú 
so Spolo nos ou zamestnávate skú zmluvu) poukazuje jednou platbou, pri om po vykonaní prvej platby bezodkladne 
zasiela Spolo nos   rozpis príspevkov a následne ho zasiela len vtedy, ak nastala zmena opro   naposledy Spolo nos   
známemu rozpisu príspevkov (napr. zmena výšky príspevku zamestnanca, zmena ú as   na doplnkovom dôchodkovom 
sporení). Pri každom rozpise príspevkov zasielanom týmto spôsobom zamestnávate  uvedie, že predmetný rozpis 
príspevkov pla   až do odvolania.

C) Odvádzané príspevky zamestnancov poukazuje jednotlivo za každého zamestnanca, pri om rozpis príspevkov nezasiela. 
Takto môže postupova  len zamestnávate  (neposkytujúci ú astníkovi ako zamestnancovi príspevky zamestnávate a na 
doplnkové dôchodkové sporenie), ktorý nemá so Spolo nos ou uzatvorenú zamestnávate skú zmluvu a zárove  odvádza 
príspevky za najviac 15 zamestnancov.

• vzor rozpisu príspevkov je zamestnávate ovi k dispozícii na webovom sídle Spolo nos   www.nn.sk, as  „Informácia 
pre zamestnávate ov“

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

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

• celkový sú et príspevkov pod a rozpisu príspevkov musí by  totožný s výškou hromadnej platby

• náklady na bankový prevod znáša zamestnávate , resp. zamestnanec; prosíme, aby ste túto skuto nos  zoh ad ovali 
pri platbách

Symboly platby príspevkov pre prípad A) a B):

VS: I O zamestnávate a (príp. I O + ozna enie organiza nej zložky)
ŠS: obdobie, za ktoré sú príspevky poukazované v tvare RRRRMM /rokmesiac/ (napr. 202111) 
KS: 3558
• symboly platby musia by  rovnaké na prevodnom príkaze aj rozpise príspevkov

Symboly platby príspevkov pre prípad C):

VS: íslo ú astníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení
ŠS: I O zamestnávate a (príp. I O + ozna enie organiza nej zložky)
KS: 3558

Kontaktné miesto a telefónne íslo Spolo nos  :
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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