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ČÍSLO 
ZMLUVY 

Pokiaľ nebude číslo zmluvy či rodné číslo vyplnené, je žiadosť neplatná. 

Žiadam o preinvestovanie všetkých prostriedkov na mojej zmluve do fondov v nasledujúcom pomere: 
PRÍSPEVKOVÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND AXA D.D.S., A.S. PODIEL 

, 0 0 % 

GLOBÁLNY AKCIOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND AXA D.D.S., A.S.   PODIEL 
, 0 0 % 

INDEXOVÝ GLOBÁLNY DÔCHODKOVÝ FOND AXA D.D.S., A.S.   PODIEL 
, 0 0 % 

Súčet podielu musí byť rovný 100 %, v opačnom prípade je žiadosť neplatná. 

Zmena pomeru sa týka len zainvestovaných príspevkov, nemení  investovanie budúcich príspevkov na zmluve. 
Ak chcete zmeniť aj pripisovanie budúcich príspevkov, je potrebné realizovať aj nižšie uvedenú zmenu. 

Podľa §63 zák. č. 650/2004 môže účastník doplnkového dôchodkového sporenia kedykoľvek bezplatne prestúpiť 
do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného spoločnosťou, prípadne môže svoje 
príspevky rozložiť medzi viacej príspevkových fondov. Dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového 
dôchodkového fondu. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu 
sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň. O realizácii prestupu budete informovaný prostredníctvom SMS. V prípade, 
že na svojej zmluve nemáte zadané číslo mobilného telefónu, zadajte ho, prosím, na tomto formulári. 

Žiadam o nasledujúcu zmenu pomeru platenia budúcich príspevkov: 
PRÍSPEVKOVÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND AXA D.D.S., A.S. PODIEL 

% 

INDEXOVÝ GLOBÁLNY DÔCHODKOVÝ FOND AXA D.D.S., A.S.  PODIEL 

% 


, 0 0 

, 

, 

0 0 

0 0 

PODIEL 
% 

GLOBÁLNY AKCIOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND AXA D.D.S., A.S.  

Súčet podielu musí byť rovný 100 %, v opačnom prípade je žiadosť neplatná. 

Nový pomer bude aplikovaný iba na príspevky pripísané po dni doručenia žiadosti. Účastník si môže zvoliť pomer 
rozpisovania budúcich príspevkov bez ohľadu na zvolený doplnkový dôchodkový fond. Rovnako si môže zvoliť 
rozpisovanie budúcich príspevkov do troch doplnkových dôchodkových fondov v určenom pomere. Zmena pomeru 
pripisovania budúcich príspevkov nemení Vaše rozloženie už zainvestovaných príspevkov. 
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AKCEPTÁCIA ŽIADOSTI

FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ

OVERENIE PODPISU

ČÍSLO 
ZMLUVY 

MIESTO NA OVERENIE PODPISU 

Dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená 
žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu. Účastník si je vedomý 
skutočnosti, že s investovaním príspevkov je spojené riziko možného poklesu hodnoty investície. Miera rizika je 
závislá od investičného profilu doplnkového dôchodkového fondu. Detailný popis fondu je k dispozícii v štatúte 
fondu. Aktuálna verzia štatútov dôchodkových fondov, aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky a informácie 
o historickom vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky sú k dispozícii na www.axa.sk. 
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