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čÉnokl
Pľedmet zmluvy
ToUto zmluvou sa ZamestnáVatel'r)zaväZUje platiť a odvádzať prĺspevky za

podmienok, Vo Výške, V lehote splatnosti a spôsobom uÍčenýmtouto Zmluvou
za svo.jich Zamestnäncov, ktorĺ sú Účastnĺkmi, a plniť d'alšie povinnosti, ktoré mu
vyplývajú zo zamestnáVatelśkej Zmluvy. Doplnková dÔchodková spoločnosť sa
zaväzUje plniť povinnosti, ktoré jej VyplýVajú Zo ZamestnáVatelškej zmluVy Voči
ZamestnáVatelbvi.

článok tl

Plídpevok a spôsob platenia príspevku

(1) ZamestnáVatel'sa ZaVäzuje platiť Spoločnosti príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie u a svojiCh zamestnancov, a to mesačne spôsobom
určenýn] V tejto 7mlUVe.
(2) ZamestnáVatel' sa zaväZuje sumu predstavujúcU:
a) úhrn príspevkov zamestnáVatel'a platiť Spoločnosti beŻhotovostne na účet
nepriradených platieb a
b) úhrn pľĺspevkov účastnĺkovodvádzať Spoloěnosti bezhotovostne na účet
nepriradených platieb,
a to praVidelne mesačne pozadu, vŽdy V deň určený na Výplatu mzdy, najneskôĺ
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktoľý sa platia
príspevky zamestnávate|a a příspevky účastníkovZamestnáVatel' môže
zaplatiť a odviesť mimoriadne príSpevky, ak takéto príspevky budú označené
ako mimoriadne prĺspevky.
(3) PrÍspevky podl'a bodu 1. tohto článku bude ZamestnáVatel' platiť až po Uplynutí
dohodnutého čakacieho obdobia' Čakaclm obdobím ]e obdobie od VznikU
práVneho Vzťahu, na Základe ktoÍéhoje fyzická osoba Zamestnancom tohto
ZamestnáVateI'a, počas ktorého ZamestnáVatel'nieje povinný platiť príspevky
podla bodu 1 tohto článku, pričom čakacie obdobie nemÔŽe trvať dlhšie ako jeden
rok. Toto Ustanovenle sa nepoužije V prĺpade, ak čakacie obdobie dohodnUté
nebolo.
(4) ZamestnáVatel'sazaväzlje,Ž'eorganizačnea,právneZabezpečíVšetkopotrebné
na to, aby kaŽdý z účastníkovuzatvořil so zańĺjstnávatelbln Dohodu o ZráŽkach
zo mzdy' na zákla|de ktorej bude zamestnáVatel' Vykonávať so súhlasom Účastníka
ako Zamestnanca ZamestnáVatel'a príslušnúzráŽku príspeVku účastníkana
doplnkové dÔchodkové sporenie a odVádZať ho Spoločnosti.
(5) ZmluVné strany sa dohodli, že ZameStnáVatel' bUde Spoločnosti Zasielať Vždy
V lehote podl'a odseku 2 prehl'ad, pozostáVa]Úci Z dvoch častí, a to z prehl'adu
o Zaplatených príspevkoch zamestnáVatel'a (bod 2 písm. a) a Z pÍehlädu
o odvedených účastnĺckychprĺspevkoch (bod 2 písm. b), pričonr:
a) V prehl'ade o ZaplatenýCh prÍspevkoch ZamestnáVatel'a (bod 2 pĺsln. a) uvedie
výšku príspevku zamestnáVatel'a' ktorý ZamestnáVatel' Zaplätil Ża kažclého

zamestnanca,
b) V prehl'ade o odvedených účastníckychpÍĺspevkoch (bod 2 pĺslT. b) uvedie
výšku prĺspevku, ktorý kaŽdý účastnÍkZaplatil a zamestnávatel'odvjedol Za

kaŽdého účastníka.
(6) ZamestnáVatel' je povinný pÍehl'ad uvedený v bode 5 Zasielať Spoločnosti
elektÍonicky. Ak ZamestnáVatel' platĺ príspevky za zamestnanca, ktorý VykonáVa
prácu podl'a $ 2 ods. 2 písm. b) zákona,je povinnýtieto platby V rozpise označiť

spôsol]om, klo{ý Vyjadruje skutočnqsť, Že ide o ZameStnänca, ktorý VykonáVa
prácu podl'á'$ 2 ods. 2 pĺsm. b) Zákona, ako aj označiťobdobie, za ktoré platí
prísp''evky. Zmluvné stÍany sa zaváząU, Že zabezpečĺa potrebné technické,
organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabezpečila bezpečnosť ich
infonnačnéhosystémU a tak, aby bola riadne zabezpečená ochrana bezpečnosti
prepravovaných spráV podl'a pÍVej Vety' Spoločnosť zriadi ZamestnáVatelbvi konto
správy príspevkov doplnkového dÔchodkového sporenia, akje tak dohodnUté
V tejto ZmlUVe alebo na Základe Žiadosti zamestnáVatel'a.

čÉnoklll
Płávaa povinnosti zmluvných stľán
(1) ZamestnáVatel' a Spoločnosť sa dohodIi, Že zamestnávatel' bude bez zbytočného
odkladu oznamovat spoločnosti kaŽdé skončenie pracovného pomeru
Zamestnanca a súčasneUčastníkadoplnkového dôchodkového sporenia
V Spoločnostĺa jeho prípadné úmrtie.

(2) ZmluvnéstranysazaväzujÚposkytovaťsinavzájompotrebnÚsúčinnosťapomoc
pri VykonáVaní doplnkového dôchodkového sporenia a bez zbytočného odkladu
sa navzájom inÍormovať o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto

(3) ZmluVné strany sa zaväzujú' že si Vrátia peňažnéprostriedky neopráVnene alebo
omylom prijaté.
(4) ZamestnáVatel' sa Zaväzuje chrániÍ pÍáva a záUJmy zamestnancov, za ktoÍých
ĺ]latĺpríspevky zamestnávatel'a a] tak, Že bUde ZachoVáVať mlčanlivosť
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel V súVislosti s touto ZmluVoU.
(5) ZamestnáVatel'je povinný Zrozumitel'ným spôsobołn informovat o obsahu
ZamestnáVatel'skej ZmlUVy Zamestnancov tak, aby Zĺskali potrebné infoÍmácie
o možnostiach a podmienkach ich účastina doplnkovom dôchodkovom sporenĺ.

ělánok lV
Skoněenie zmluvy
(1) Túto ZmluVU mÔžu Zmluvné stranyskončiťspÔsobmi uvedenými v Zákone
(dohoda, odstúpenie, výpoved', zánik Spoločnosti alebo Zánik Zamestnávatel'a).
(2) V prípade śkončeniatejto zmluvy VýpovedbU musí byť výpoved' písornná
a doručená druhej zmluVnej strane, inakje neplatná.
(3) Ak je daná Výpoved', táto Zmluva sa skončíuplynutÍm Výpovednej doby. Výpovedná
doba je rovnaká pre Spoločnosť aj zamestnáVatel'a a je dva mesiace.
(4) VýpoJedná doba zaćína plynÚť oJ prvého dňa kalendárneho mesiaca
naslétlUjÚceho po dorUčeni Výpovede a skonći sa uplynutím posledného dňa
príslUŚného kalendaÍneho mesiaca.
(5) ZamestnáVatel' môže túto ZmluVu vypovedať z akéhokol'Vek dôVodu alebo bez
uvedenia dôVodu'
(6) Spoločnosť môŽetúto zmluvu vypovedať, ak je zamestnáVatel' V omeškaní
s plnenĺm povinností Uvedených V čl' ll bod 2 (platenie príSpevkov ZamestnáVateIä
a odvod účastníckychpÍíspevkov) po dobu dlhšiu neŽ 90 dní'

clánoł V

Spoloěné a záveľečnéustanovenia
(1) ZamestnáVatel'čestne Vyhlasuje, žeje daňovým Íezidentom (platcom dane
s daňovým domicilom) na úZemíSlovenskej republiky, alebo má trvalý pobyt,
prechodný pobyt, sĺdlo resp. sĺdlo oľganizačnej zloŽky na územíSlovenskej
republiky. V opačnol'n prípade je ZamestnáVatel' povinný vyplniť Čestnévyhlásenie'
a súhlas s poskytovaním údajoV daňoVého a pobytového nerezidenta pre
skupinoVú ŻmIUVU
(2) Vo Veciach neupravených touto Żl'nluvou sa na Vzá)omné práva a povinnosti
zmluVných strán pri účastina doplnkovom dôchodkovom sporenÍ a pri vykonávaní
doplnkového dôchodkového sporenia, ako aj na VZájomné povinnosti medZi
ZamestnáVatelbm a Spoločnostou pri doplnkovom dÔchodkovom sporeni
vzťahujÚ príslušnéustanovenia Zákon a.
(3) oZnámenia alebo žiadostĺpodl'a te]to ZmlUVy adÍesované spoločnosti sa doručujú
do sídla Spoločnosti alebo na korešpondenčnúadresU Spoločnosti, pÍičomsä
Zn]lUVné stľany dohodli' Že oznál]']enie alebo Žiadosť]e Spoločnosti doručená
V deň jeho íyzickéhodoručenia Spoločnosti, ktoré je Vyznačené na doručovanej
zásielke pĺsolnnýlĺpre]aVom Vyjadrujúcim dátum prijatia písomnosti osobou
poveÍenou Spoločnosťouĺra prijatie písomnostĺod účastnĺkova ZamestnáVatel'ov;
táto podmienka neplatĺ pre dorUčovanie pĺsomnostípoŠtou s doÍučenkoU do
Vlastných rÚk, kedy.le čas cloručenia preukázaný prevzatíln doporucenej posty
riadnym poštovým záznamom. Ustanovenia tohto bodU sa rovnako VZťahUjú na
doľučovanie oznámení a žiadostĺ spoločnosti adresovaných u amestnáVatelbvi,
pričom miestom doručenia je sĺdlo zamestnáVatel'a.
(4) Ak niektoré ustanovenia tejto ZmlUVy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
neSkôI stratia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných Ustanovení.
Namiesto neúčinných ustanovenĺ a na Vyplnenie medzier sa pouŽije úprava, ktorá,
pokial'je to práVne možné,sa čo najviac pribliŽUje Zmyslu a účelutejto zmlUVy,
pokĺal' pri UZatVáraní tejto ZmluVy zmluVné strany túto otázku brali do úVahy.
(5) Znlena tejto ZmIuvyje ńoŽná písomnou dohodou zmlUVnýCh stÍán alebo
Z dôVodov vymedzených Zákonom.
(6) Táto Zmluva sa uzatvára na čas neurčitý.
(7) Táto Zmluvaje Vyhotoyená V dVoch rovnopiSoch,jeden pre ZamestnáVatel'a
a

(8)

jeden pře Spoločnosť.

ZmlUVa nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu obidvoch zmluVných strán,
prípadne dňom určeným v zmluve' V prípade, Že zamestnáVatel'je subjekt povinný

zverejňovať zmluvy V centrálnom registri Zmlúv, nadobúda zmluva účinnosťdňom
nasledujÚcim po dni jej zvere]nenia V Centrálnom registri ZmlúV.
(9) Zmluvné strany Vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali'jej obsahu porozumeli
a na Znak toho, Že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vÔli,
ju podpĺsali.

zmluvy.
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