
3. ŽanresháVaie'sa zaváLr]e odvadzaí prispevky podlh bodu ] tohto č ánk! a pispevky účastnlkov, a Zas e ať rozpis prispevkov e]ekiro
nicky. podl a Pravidiel odvadzan a pňspevkov na dop n kové dóc hodkove sporen e (d'a e] e ] . prav]d a ) píavide ne írjésačne, na]|eskór
do kon ca kalendárn eho nres aca bezhotovostne na účet spoloónost , pok a sa spo očnosť só zámestnáVate'om neciohod ne ]nak
ZamestnáVaie' bel e naVedom e a súh asis tim, že spoločnosf]e opíáVnená pod'a potreby zmei ť dopnl, nak Upravl e ebo úp ne
nah rad l píav d a. kio|7ch aktuá ne z|enie spo oč nosť zvelejň!]e ia svojom We bovonr sicl]e WM^/. clds, sk ZamestnáVate' sa Zavžu
]e post!povať Vždy pod'a patnych a úč nných pravdie

článok 3
zánik zamestnávatel'skei zmlUvy

ZamestnáVate'ská zn]luva móže zan knúl odstúpenirn od zanrestnáVaie'ske] znrlu,,}, lypovedanim zamestnáVate'ske] znr]rrvl/. doho
dol] Znr lvných strán alebo žán korrr za.nesináVateLa a ebo spo očnost pod'apodmenoklvedenýchVzákone
Vypovedať zamestnáVate sků Zn lvu móže spo oónost a ebo zarnestnáVaiel Vypoved' JrT!]si bť plsonrná a musi b),1 doručena dru
h ej zmliJvr]ej sllane Vypovedná ]ehotaie tr nresace azáčina pynúť pn4i,m dňom ka endarneho mesaca nas edu]úceho po doručeni
\4;,povede a skonó sa Up ynltinr pos ed n eho dňa p ris Lršného ka endárneho mesiaca

článok 4
záverečné ustanovenia

Zrn Wie strany sa zavazLr]ú chran ť pláVa azáUjmy účasin]kov a]žachováVaninr nr čán Vost o skutoónostech o ktorych sa dozvéde]]
! súV s ost s Vlko navanim d opln kovéhó dóchód kového spolen á a s p nen im záVázkov Brp Wa] Lc c h z tejto zmltrv!.
Zm LrVné stíany sa zavázuiL] posk),tovať si navzajom potrebnů súčinnosť a pomoc pr !rykonáVani dop nkového dóchodkového spo-
re n a a bez zb),toč i ého od klad ! navzajom sa nío rmovať o všetkých §kuiočnost ac h ktore by moh ovplwn t p nen e tejto zmlulY
Zarnestnavate' sa ZaVáZ!]e bez Zb!,iočného odk adu oznám ť spoločnosi Všeiky skttočnosti. ktoré nrajú Vp W na ]eho účasť a ebo
účasť]eho Zamestnancov l]a dop nkovom dóchodkovonr sporeniV spoioč]]ost.
žamestnáVáte' po dohode so spo]očnosťou móže poskrnút spo očnosti osobne Udaie s,.loich zamestnancov V rozsahL] !da]ov.
]nen o. pr ezv sko te efónne Ó]s o na spracÚVan e, a io za ÚČe om ko ntakiovan a zarn esinan cov zo strany spoloČnosi s pon ! kou L]za1,

Vorenaúčasinick€]zmW!astymsúVsacclrsLržieb,atonadob!]ednehoroka Zamestnavate' \,1hlas!]e že ]e opráVnený pred
melné osobne !da]e svo]clr zanrestnancov spoločnosti pósk\,tnúť a nese p nú zodpovednósť za pravdivosť tohoto Whlásen a,
V pripacle take hoto posk\4ovan]a oso bných údajov sa zamesináVaie' zavaz!]e níorrn ovat zameshancov o skiJtoč n ost že ch osob,
ne údaje poskr1o| spoločnost ako a] ]niórírovať ici] o dašich skltočnostach pod'ač 14 Nara.]ena Európskeho palarnentu
aRady(EU) 20]6/679Z27 apria 20] 6 o ochrane Ýckých osób píisprácUvaniósobiych Lrda]ov a o vo'nom pohybe iakychto
údajov prióom t eto nlomác e sú dosiupne a] na nie rn etove] strán ke V^fu dds sk
žanrestnávatel ]e po! nny zrou t a t€'ným spósobonr lníormova{ svo]ich zamesinancov o podmienkach dohodiltych V te]to zmluve
Zar.estnáVaie] bere ia Ved.nrle že Vzáiomne práva a pov]nnost ůčastnikov a spoočnost sa nad a zakonom. štaiutŤ dop ikowch
dóchodko\ych íondov k ]rao!!m inJornaciami dop nkowclr dóclrodkowch íondov Lróastn cko! zri]Uvo!
Tůto zmlLjVU]e možne mei I a dop ňal en íoímo! pisomnych dodatkov s ýin rnkou Koniaktnyclr osób L]ledenych ! z:. a! :e]to znr U

u/ kiore ]e rnožne ren i a]]ednostrenne zo strany zamestnáVate 'a aio íormou p somného oznánrenla 5 Lró rnosio! i.]ic z-.r]r.c.
dňa dollrčen]a oz.ařen a do 5 d a spo očiost pok a' V oznám én] n e ]e ! rčený neskorš d átum ůč nnosti ie]io zŤ.',. Z,.^L.,ja<|
plispevk!azmén!aakac.,]!.bdobaakboLodolrodnltepodabcd!]čáik]r2i€]tczmu\,y]ezane:tn]l:t!,:--.]_:,,-_
oznárnlspoc.nosip..Ť.eVuoryoznámeipod'atolrt..c.!sůzvere]nenénaWebovonrsdleýÁi,rd.ssí

7 Táio Znr lve]i |l,|Jia]]!.:,, c!.ct rcvno3so.1r zlri.i,..]ederr.!ropsJeprezarnestravale'aa]eaenl.!n.!3,..'.::].:-.j:
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1, Doplnková dóchodková spoločnosť Talrá bánky. a,s.
sido Hodžoýo náméste 3 8]] 06 Bratslava
Korešponde.čná adresa Hodžóvó.áín.stie 3 P o Box 59, 850 05 Bratsava 55
Čo 3629] ]]] Regstrácia obchodný léoister okresný súd BraiisláVá . odd e Sa. Vožka óisó 3857,18
ZasiÚpe.á Mor Malek Prokopéc. predseda predstaven5hd ng N4.ríl. Ó!, B..l pódp édseúJ pledstsýenslva
1d'áej en sDo očiósť )a

zamestnávatel'ská zmluva

?,S ql ?,=.éz

Kolespono€iará adlesa,: '. '! / , '' 1

a) Tii(jl, §éno, prieaisko:

Ródné čis|o1 7l/6l /
šiátná p]islušnoď: (LeL2.,]_,,!4 r/

b) Titul, me.o, pl|elvi§ko:

Adřésa poby.u:L _

skupina

1,

2.

3,

Výška
prispevku

-Iu. l
]

čakacié obdobié
na prvý príspevok
(méx 12 mesiacov)'

-l

Čislo zňluw (úo spo|očnoďi)'

a)Uíčená na komunikác]U so spooanoslo!

Ťel, člsb ,,é|a e p,eo ďoy,: E{ail:
b) lrčéna.r od\.dzéne pflsp.r'!oV

v.no u p,i"-i"r.o,[- ]t+aitlret. eisto: ]

{daej en zarnestnavalel ) (spoiočnosl a zamesinavaiel spo Lr d'a e] len znr lvné stra|y'a]ednot Vo Znrllvná strana )

UzatVárE Ú pod 'a zako na č 65a / 2aa4 Z. z o dopln kovom doc ]rodkovom spo] en a o zmene a dop]nen i n ektory.lr zákonov V znenirA,lo,:, ,o,eoli,ov,oo- ,o."rA. .",a-lš!, ,r_ lod|- A1 _ř ,,o,

Článok 1
Predmet zmlUvy

] Prednretom ie]to zm Uly je Úprava práV a pov n n osti zm uvnych strán pr pr sp éVan i zarnestnáVatela na dop nkové dóchodkové spo_
ren e svo]ich žamestnancov za účeorn Urnožniť m zLskať doplnko\,1 dóólrodkoui,pri]em V siarobe a doplnko\ri dóchodko!"r' priiem
V pripade skončen a \^i,konjr prác podla § 2 ods 2 pisrn b) zákona (da ej en .rZ kové práce )

2, ZamestnáVate' sa žavirr]e plaiiť a odvádzať prispevky:
! za V,šetl§ich zameslnancov, ktod so spo]oónoďou Uza&orill účastíricku zrlrlUll], Wtane Zamestnancov, ktori WkonáVaiú iz]kove píáce,
! ]ba za zamesinancov, ktoi so spoioónosťou užalr,oriliúčasinicku zmlwu a vykonáVajú řizikove p ace,

a10 Vsú ade s Usiano!€niam] zákona.
3, UČasinikom sa pre úč€]y tejio zm]Lrry roz]m]e každy zarnesinanec zamestnavate 'a kioni Uzavle so spo|óčnosťou t]častnick! zm UVU

Ólánok 2
Výška plispevkov a podmienky platenia plíspevkov

]. Zarrrestnávaiel sa zavázu]e patť spoločnost prispevky na dop nkové dóchodkove spolenie za každeho ůčestnika. ak sa so spooč_
nosťo! nedohodne inák

Druh a čislo doklad! tótóžnosli:

Forma plíspevku
(.Á6, ELJR alebo násobok Mlniinálne MaximáIne
prispe\,k! zar.estnanca)

tJT - l
2 ZamesináVatel má práVo zaplaiiť prspevok aiV iírejqrške

] NPýJpn. _/!l@de Jl z n ertrarale nenrpr]ÉrnF co ÓsoZnU!ozntrm sDooaiosl s:ompoz.e,rdovtrrinl!|.ýsr]oocrDsl.!Vp-pod-rf !- o ob, o.1 L Le ,É
" d-o, l"J o.ddoo oo

5] qebodíUň nr oden J
Lb|. .o éoój,


