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lD KOD FlNANCNEH0
SPROSTREDKOVATELA

čísL0
Zl\,,lLUVY

uzatvorená podl'a ust. § 58 zákona č, 650/2004Z.z. o dop|nkovom dóchodkovom sporenía o zmene a doplnení
niektorých zákonov V Znení neskorších predpisov (dalej len ,,Zákon") medzi zmluvnými_Stranami:
Spoloěnosť AXA d.d,s., a.s., Kolárska 6,81106 Bíatislava, slovenská íepublika, lco: 35 977 540,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č,38O4/B
Korešpondenčná adresa: Kolárska 6,8t2 46 Bratislava, Slovenská republika
AXA linka: +4272 2929 2929,FaX,. +4272 5949 1772, E-mail: inío@axa,Sk, WWW.axa.sk (d'alej len ,,Spoločnosť")
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čÉnok l
PrédmetzmlWy
Touto zmluvou sa zamestnáVatel! zavazuje platiť a odvádzať príspevkyza
podmienok, Vo výške, v l€hote splatnostia spósobom lrČeným touto zmluvou
za svojich žamestnancov, ktoíísú účastníkmi, a p]niť d'alšie povinnosti, ktoré mu
vyplývaj ú zo zamestnáVatelskej zmluvy. Doplnková dóchodková §poločnosť sa
zavázuje plnit povinnosti, ktoréjej Vyplýva]ú zo zamestnávatelbkej zmluvyvoči

článokIl
Píí9pevok a spdsob platenia pííspevku
(1) ZamestnáVatel s6 zavá2uje platiť spoločnosti príspevky na dop]nkové
dóchodko!€ sporenie za svojich zamestnancor a to mesačne spósobom
určeným v tejto zmluve,
(2) zamestnáVa@rsa zavázujesumu predstavujúcu:

a) úhín príspevkov u amestnávatel'a platiť spoločnosti bezhotovoďne na účet
nepriladených platieb a

b) úhrn príspevkov účastníkov od\6dza{ Spoločnosti bezhotovostne na účď
nepriradených platieb,

a to pravidelne mesaČne pozadu, vŽdy v deň urČený na \.ýplatu mzdy, najneskóí
do konca kaiendárneho m€siaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platia
píispevky zamestnávatera a pri]spevky ÚČaďníkoÝ Zamestná\,€teí móŽe
zaplaiiťa odviesť mimoriadne príspevky, aktakéto pííspevky budú označené
ako m]moíiadne príspe!ky,

(3) ZamestnáVatel sa zavá zuje, že oíÉanizačne a píáyne zabezpečí V6etko potrebné
nato,abykaždýz účastníkov uzatvorilso zaínestnávatelbm Dohodu o zrážkach zo
mzdy, na základe ktorej bude zamestnávatel'\rykonávalso súhlasom ÚČastníka ako
zamestnanca zamestnávatel'a prísluŠnú zíáŽku prísp€vku ÚČastníka nadoplnkové
dóchodkové sporenle a odvádzať ho Spoločnosti,
(4) Zmluvné stíany sa dohodli, že zamestnávate' bude spoločnosti zasielal vždy
V lehote pod la odseku 2 preh 'ad, pozostávajúci z dvoch častí, a to 2 preh ladu
o zaplatených príspevkoch zamestná!€teta (bod 2 písrn. a) a z prehlbdu
oodvedených účastníckych pííspevkoch(bod 2 písm. b), pričom:

a) v prehlbde o zaplatených príspevkoch zamestnáVatela (bod 2 pism.a)uvedie
v]6ku príspevku zamestnáVatelb, ktoíý zamestnávatel' zaplatil za každého

b) V prehl'ade o odvedených účastníckych píísp€vkoch (bod 2 písnr. b) uvedie
Výškt] pííspevku, ktolý každý účastník zaplati]a zamestnávate]' odvjedol za
každého účastníka.

(5) Zaínestnávatel']e pov nný preh lad Uvedený v bode 4 zasielal spoločnosti
elekironicky, Ak zamestnávatel' platí prÍ§pevky za zamestnanca, ktorý Vykonáva
prácu podla § 2 ods, 2 písm. b) ákona, je povinnýtieto p]atby v rozpise oznaČiť
spósobom, ktorý vyjadrujeskutočnos{, Že ide ozamestnanca, ktorý vykonáva píácu
podlb § 2 ods.2 písm, b)Zákona, akoaj označiťobdobie, za ktoíé p|atípíísp€Vky,
Zmluvné stíany sa zavázujú, že zabežpeč]a potrebné technické, organizačné
a peísoná neopatrenia, aby sa zabezpečila bezpečnosťich infoímačného sy§tému
a tak,abybola riadne zabezpečená ochrana bezpeČnosti prepravovaných správ podl'a
píVej Vety, Spoločnosí zíiad] zamestnáVatelovi konto spíáry plispevkov doplnkového
dóchodkového sporenia, akjetak dohodnuté V tejto zmluve alebo na základe žiadosti

č6nok tll
Práva a povlnnostl zmluvných strán
(1) Zamestnávatel'a spoloČnoďsa dohodli, Že zamestnávatel' bude bez zby,iďného
odkladu oznar.o!€ť spoločnosti každé skončenie pracovného pomeru zamestnanc6
a súča§ne účastníka doplnkového dóchodkového sporenia v Spoločnosti a jeho
píípadné úmrtje.
(2) Zmluvné strany sa zavázujú poskytovat si navzájom potíebnú súčinnosť a pomoc
pri vykonávanídophkového dóchodkovéhosporenia a bezzb}točnéhoodkladu sa
navzájom informovai o skutočnostiach, ktoíé by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy,
(3) Zmluvnéstíanysa zavázujú, že s]vrátia peňažné prostriedky neopávnene alebo

(4) Zamestná!€tet sa zavázuje chrániť píáva a záujmy zamestnancov, za ktoíých ptatí

píí§pevky zaínestnávaielb aj tak, že bude zacho\€va{ mlčanlivosi o skutďnostiach,
o ktor_foh sa dozvede v súvis osti s touto zmluvou,
(5) zamestnávatel je povinný zrozumitelným spósobom informoval o ob§ahu
zamestnáv6telskej zmluvy zamestnancov tak, aby získall potrebné informá€ie
o možnostiach a podmienkach ]ch účastina doplnkovom dóchodkovom sporenÍ,

čÉnoklV
§končeniézmluvy
(1) Túto zmlUVU móžU zmluvné strany skončiť spósobmi uvedenýín i v zákone
(dohoda, odstúpenie, výpoveď, zánik Spoločnosti alebo zánik zamestnávateía),
(2) V prípade skončenia tejto zmluvy výpovedbu musí byt výpoved' písomná
é do,Lrčená d íUhej 7mluv'rej strane. inak |e nepla!ná,
(3) Ak je daná výpovedl táto zmluva sa skončí uplynutím Výpovednej doby. Výpovedná
doba je íovnaká píe Spoločnosíaj zam€stnávateía aje dva mesiace.
(4) Výpovedná doba začína plynúl od pívého dňa kalendáíneho mesiaca
nasledujúceho po doíučeni výpovede a skončísa uplynutím po§ledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
(5) ZamestnáVater móžetútozmluvu vypovedať Z akéhokolvek dóvodu alebo bez

(6) spoločnosí móže túto zmlUVU Vypovedai, akje zamestnávatelv omeškaní
s plnením povinností uvedených Vč1.1lbod 2 (platenie príspevkov zamestnávatel'a
a odvod účastníckwh Dríspevkov} po dobu dlhšiu než 90 dni

článokv
spoločné a závéřečné u§tanovenia
(1) zamestnáVatel'čestne Vyhlasuje, žeje daňovým rezidentom (platcom dane
s daňovým domicilom) na územíslovenskej íepubliky, alebo má trvalý pobyt,
prechodný pobyt, sídlo resp. sídlo oíganizačnej zložky na územíslovenskej rcpubliky,
V opačnom prípade je zamestná!€tel povinný VyplniíČestné Vyhlásenie a súhlas
s poskytovaním údajovdaňového a poby,tového nerezidenta ple sktrpinovú zmluvu.
(2) Vo veciach neupíavených touto zmluvou sa na Vzá]omné prá\€ a povinnost]

zmluvných strán pri účasti na doplnkovom dóchodkovom sporenía píi vykonávaní
doplnkového dóchodkovéhospoíenia, ako aj na Vzájomné povinnostl medz]
zamestnávatelbm a Spoločnostou píidoplnkovom dóchodkovom sporenívz{ahLrjú
príslušné ustanovenia zákona,
(3) oznáínenia alebo žiadosti podl'a tejto zmluvyadresované spo]očnostisa doručujú
do sídla spoločnosti alebo na koíešpondenčnú adresu spoločnosti, prlčom sa
zmluvné strany dohodli, že oznámenie alebo žiadostje spoločnosti doručená v deň
jeho fyzi€kého doíučenia Spoločnosti, ktoíéje Vyznačené na doíučovanej zásielke
pisomným prejavom vyjadru]úcim dátum prúatia písomnosti osobor.r poveíenou
spoločnostou na prijatie písomností od účastníkov a zamesinávatelov; táto
podmienka neplatí pre doručovanie písomností pŇtou s doručenkou do vlastných
rúk, kedy je čas doíučen]a píeukáraný píevratíri doporučenej pošty riadnym
poštovým záznamom, Usianovenia iohto bodusa rovnakovztahujú na doíuČovanie
oznámenía žiadostíspoločnosti adresovaných zamestnáVatelbvi, pričom miestom
doíUčenia je sídlo zamestnávatela.
(4) Ak niektolé uýanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo
neskór stratia účinnosl, nieje tým dotknutá platnoď ostatných ustanovenÍ, Namiesto
neúčinn]fuh ustanovení a na vyplnenie medziersa pouŽúe Úpfava, Korá, pokiar
je to právne možné, sá čo najviac pibližuje žmyslu a účelu teito zmluvy, pokial' pri

uzatví€ní tejto zmluvy zmluvné strany túto oiázku brali do úVahy.
(5) Zmena t€jto zmluvyje možná písomnou dohodou zmluvných stíánalebo
? dóvodov vymedzených zákonom.
(6) Táto zmluva sa uzatvára na čas neuíčitý,
(7) Táto rmluvaje !ryhotovená V dvoch rcvnopisoch,jeden pre zamestná!?tel'a
ajeden pre spoločnosť.
(8)Zmlu€ nadobúda platnosía účinnosl dňom podpisu obidloch zmluvných strán,
prípadnedňom určeným V zmluve, V prípade, že zamestnávatel'je subjekt povinný

zve€jňovaí zmlu!ry V centrálnom registri zmlúÝ nadobúda zmluva účinnosť dňom
nasledujúcirn po dnijej zverejnenia v centÉlnom íeglstri zmlÚV
(9) Zmluvné strany VyňIasUjú, že sitútozmluvu prečíLali, jej obsahu porozumeli

a na znaktoho, že obsah tejto zmlL]vy zodpovedá ich skutoČnej a slobodnej vóli,
jU podpísali,

lj s 4 úkoft č.650/2004 z.z. o doplnkovom dóchodkovom §po€nía o zmene á doplnení niektoďch zákonov v zneníneskoĚ'ch predpi§oÝ


