V·EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VÚB Generali dôchodková správcovská spoloãnosÈ, a.s.
1. V·EOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto V‰eobecné obchodné podmienky VÚB Generali dôchodková správcovská spoloãnosÈ, a.s. (ìalej len "VOP")
spolu s prílohou VOP „Spôsob komunikácie VÚB Generali a Sporiteºa“ (ìalej len „Príloha VOP“) bliÏ‰ie upravujú
právne vzÈahy Sporiteºa a VÚB Generali dôchodková správcovská spoloãnosÈ, a.s., zaloÏené Zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení, priãom VOP a Príloha VOP tvoria súãasÈ Zmluvy o SDS.
1.2. Ustanovenia Zmluvy o SDS majú prednosÈ pred ustanoveniami VOP.
1.3. V˘razy definované vo VOP a v Prílohe VOP majú rovnak˘ v˘znam v Zmluve o SDS a ak˘chkoºvek ìal‰ích dokumentoch pouÏívan˘ch vo vzÈahu medzi Sporiteºom a VÚB Generali.
2.

DEFINÍCIA POJMOV

Dôchodkov˘ fond
DSS
Obchodné miesta

Osobn˘ dôchodkov˘ úãet
Poberateº majetku

Pracovn˘ deÀ
Sporiteº

Sprostredkovateº
VOP
VÚB Generali

Zmluva o SDS
Zmluvné strany
ZSDS
ZOOU

Fond, ktor˘ VÚB Generali vytvára a spravuje v zmysle ZSDS.
Dôchodková správcovská spoloãnosÈ v zmysle ZSDS odli‰ná od VÚB Generali.
Priestory poboãiek a ústredia VÚB Generali, prípadne aj iné administratívne
priestory, v ktor˘ch spravidla dochádza k uzatváraniu právnych vzÈahov medzi VÚB
Generali a Sporiteºmi, ktor˘ch zoznam VÚB Generali zverejní na Internetovej stránke.
Úãet Sporiteºa veden˘ VÚB Generali.
Osoba uvedená v Zmluve o SDS, ktorá je oprávnená nadobudnúÈ dôchodkové
jednotky vedené na Osobnom dôchodkovom úãte Sporiteºa v prípade jeho smrti
v zmysle § 40 ZSDS.
DeÀ okrem soboty, nedele a dní pracovného voºna a pracovného pokoja, v ktorom
vykonávajú svoju ãinnosÈ VÚB Generali a ostatné finanãné in‰titúcie na území SR.
Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s VÚB
Generali, alebo fyzická osoba, ktorej Sociálna poisÈovÀa urãila VÚB Generali podºa
ZSDS. Sporiteºom je aj poberateº starobného dôchodku alebo predãasného
starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.
Sprostredkovateº starobného dôchodkového sporenia v zmysle ZSDS.
Tieto V‰eobecné obchodné podmienky VÚB Generali.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoloãnosÈ, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IâO: 35 903 058, zapísaná do Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka ã. 3435/B.
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorená v zmysle ZSDS medzi
Sporiteºom a VÚB Generali.
VÚB Generali a Sporiteº.
Zákon ã. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov.
Zákon ã. 428/2002 Z.z. o ochrane osobn˘ch údajov v znení neskor‰ích predpisov.

3.
KONANIE A PODPISOVANIE
3.1.
Konanie Sporiteºa
3.1.1. Sporiteº koná voãi VÚB Generali spravidla osobne. Sporiteº a/alebo Poberateº majetku sa môÏe daÈ pri právnom úkone zastúpiÈ zástupcom na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byÈ udelené písomne a musí
byÈ dostatoãne urãité. Podpisy na plnomocenstve musia byÈ osvedãené notárom. Sporiteº sa zaväzuje, Ïe VÚB
Generali bezodkladne oznámi akúkoºvek zmenu ãi odvolanie plnomocenstva.
3.2.
Preukazovanie totoÏnosti
3.2.1. VÚB Generali je oprávnená pri podpise Zmluvy o SDS ako aj pri ìal‰ích úkonoch vyÏadujúcich identifikáciu
Sporiteºa poÏadovaÈ preukázanie totoÏnosti Sporiteºa predloÏením obãianskeho preukazu, cestovného pasu
alebo náhradného dokladu o obãianskom preukaze. Za úãelom identifikácie Sporiteºa, prípadne Poberateºov
majetku v písomnom styku, sa vyÏaduje, aby Ïiadosti o zmenu Zmluvy o SDS, vrátane Ïiadosti o zmenu
Dôchodkového fondu, oznámenie o zmene DSS a ìal‰ie písomnosti zásadného v˘znamu v zmysle usmernení VÚB Generali boli vlastnoruãne podpísané Sporiteºom a aby podpisy boli osvedãené notárom alebo osobou,
ktorú poverí VÚB Generali. VÚB Generali nie je zodpovedná za overovanie pravosti, správnosti, úplnosti
a aktuálnosti identifikaãn˘ch údajov Sporiteºa, ani in˘ch údajov poskytnut˘ch Sporiteºom pred podpisom Zmluvy o SDS, ani poãas platnosti a úãinnosti Zmluvy o SDS.
3.2.2. Ak za Sporiteºa koná zástupca, ãi uÏ na základe zákona alebo na základe plnej moci, overuje sa totoÏnosÈ
zástupcu a doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie Sporiteºa za podmienok uveden˘ch v bode
3.2.1. VOP.
3.2.3. Sporiteº je povinn˘ bezodkladne, najneskôr do 8 dní informovaÈ VÚB Generali o v‰etk˘ch zmenách, ktoré
nastali v právnom postavení Sporiteºa a jeho osobn˘ch údajoch uveden˘ch v Zmluve o SDS, najmä o zmene
mena a/alebo priezviska, miesta trvalého pobytu a ‰tátnej príslu‰nosti, priãom predloÏí VÚB Generali aj doklad
osvedãujúci vykonanie takejto zmeny. Za oznámenie nov˘ch údajov zodpovedá v plnom rozsahu Sporiteº a pre
VÚB Generali sú záväzné posledné oznámené údaje Sporiteºom alebo jeho zástupcom.
3.2.4. Pri komunikácii medzi Sporiteºom a VÚB Generali technick˘mi prostriedkami sa totoÏnosÈ preukazuje podºa
pravidiel stanoven˘ch v Prílohe VOP.
4. ZMLUVA O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
4.1.
V rovnakom období môÏe maÈ Sporiteº v zmysle ZSDS uzatvorenú Zmluvu o SDS iba s jednou dôchodkovou
správcovskou spoloãnosÈou s v˘nimkou prípadov stanoven˘ch v ZSDS.
5. ZMENOVÉ KONANIA
5.1.
Sporiteº môÏe ÏiadaÈ o zmenu uÏ uzatvorenej Zmluvy o SDS na základe riadne vyplneného tlaãiva VÚB Generali, ktoré Sporiteº získa na v‰etk˘ch Obchodn˘ch miestach alebo na internetovej stránke www.vubgenerali.sk,
alebo spôsobom a za podmienok stanoven˘mi v Prílohe VOP.
5.2.
Sporiteº podáva podpísanú ÏiadosÈ osobne na Obchodn˘ch miestach VÚB Generali alebo po‰tou na adresu
VÚB Generali uvedenú v záhlaví Zmluvy o SDS alebo spôsobom a za podmienok stanoven˘mi v Prílohe VOP.
5.3.
V prípade zmeny mena, miesta trvalého bydliska, kore‰pondenãnej adresy, Poberateºov majetku alebo bankového spojenia Sporiteºa je VÚB Generali po zapísaní zmeny povinná zaslaÈ Sporiteºovi potvrdenie o prijatí
zmeny do 15 pracovn˘ch dní.
5.4.
V prípade inej zmeny, napr. zmeny Dôchodkového fondu na základe Ïiadosti Sporiteºa, prestupu Sporiteºa do
fondu inej DSS, Sporiteº získa informácie potrebné pre vykonanie zmeny prostredníctvom Infolinky VÚB Generali alebo na Obchodnom mieste VÚB Generali.
5.5.
Po uzatvorení Zmluvy o SDS je Sporiteº oprávnen˘ robiÈ zmeny v zozname Poberateºov majetku alebo uvádzaÈ ìal‰ích Poberateºov majetku prostredníctvom tlaãiva VÚB Generali, ktoré môÏe doruãiÈ VÚB Generali osobne na Obchodn˘ch miestach alebo prostredníctvom po‰ty alebo spôsobom a za podmienok stanoven˘mi v Prílohe VOP. Sporiteº zároveÀ uvedie podiely v percentách, ktoré majú pripadnúÈ jednotliv˘m Poberateºom majetku z dôchodkov˘ch jednotiek veden˘ch na jeho Osobnom dôchodkovom úãte, a to tak, aby súãet v‰etk˘ch
podielov sa rovnal 100%. V prípade, Ïe Sporiteº neuvedie v˘‰ku podielov, alebo súãet podielov sa nebude rovnaÈ 100%, má sa zato, Ïe v‰etci Poberatelia majetku oznaãení Sporiteºom v ãase jeho smrti majú nárok na rovnak˘ podiel. Pre prípad, Ïe Poberateºa majetku nie je moÏné v ãase smrti Sporiteºa identifikovaÈ, prípadne
Poberateº majetku zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu, VÚB Generali na neho neprihliada ako na
Poberateºa majetku a jeho podiel bude rozdelen˘ rovnak˘m dielom medzi ostatn˘ch Poberateºov majetku.
5.6.
Ak v ãase smrti sporiteºa nie je moÏné identifikovaÈ Ïiadneho z urãen˘ch Poberateºov majetku, alebo Poberateº majetku (Poberatelia) zomrel, alebo zanikol bez právneho nástupcu, bude aktuálna hodnota osobného
dôchodkového úãtu zomretého sporiteºa ku dÀu jeho smrti predmetom dedenia.
6. VYPLÁCANIE DÔCHODKU
6.1.
Sporiteº môÏe poÏiadaÈ VÚB Generali o v˘platu starobného dôchodku alebo predãasného starobného dôchodku písomnou ÏiadosÈou na tlaãive predpísanom VÚB Generali.
6.2.
Sporiteº môÏe poÏiadaÈ VÚB Generali o prevod v‰etk˘ch dôchodkov˘ch jednotiek veden˘ch na jeho Osobnom
dôchodkovom úãte poisÈovni, s ktorou uzavrel zmluvu o budúcej zmluve o v˘plate doÏivotného starobného
dôchodku alebo doÏivotného predãasného starobného dôchodku na tlaãive predpísanom VÚB Generali, kde
uvedie presn˘ názov vybratej poisÈovne a dátum, ku ktorému sa má prevod uskutoãniÈ.
7. ZÁKAZNÍCKY SERVIS
7.1.
Sporitelia sa môÏu informovaÈ o sluÏbách poskytovan˘ch VÚB Generali na v‰etk˘ch Obchodn˘ch miestach
v pracovné dni alebo prostredníctvom telefónneho centra alebo na internetovej stránke www.vubgenerali.sk.
7.2.
VÚB Generali alebo iná osoba, ktorá je ãlenom jej skupiny s úzkymi väzbami, je oprávnená informovaÈ Sporiteºa o svojich sluÏbách a komunikovaÈ so Sporiteºom písomne prostredníctvom po‰ty alebo elektronickej po‰ty
alebo prostredníctvom telefónu, prípadne faxu.
7.3.
Sporitelia, ako aj ìal‰ie subjekty, môÏu sÈaÏnosti predkladaÈ osobne alebo písomne ktorémukoºvek zamestnancovi VÚB Generali alebo spôsobom a za podmienok stanoven˘mi v Prílohe VOP.
7.4.
SÈaÏnosÈ musí obsahovaÈ meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sÈaÏnosti a ãoho sa sÈaÏovateº domáha.
7.5.
Rie‰enie prijatej sÈaÏnosti je zaãaté najneskôr nasledujúci Pracovn˘ deÀ. Sporiteº je informovan˘ o v˘sledku
alebo aktuálnom stave rie‰enia sÈaÏnosti do 30 kalendárnych dní.
7.6.
SÈaÏovateº je povinn˘, v rozsahu potrebnom na vybavenie sÈaÏnosti, spolupracovaÈ s VÚB Generali. Ak bez
váÏneho dôvodu do desiatich dní od doruãenia poÏiadania o spoluprácu alebo v inom VÚB Generali urãenom
termíne neposkytne poÏadovanú spoluprácu, VÚB Generali nie je povinná sÈaÏnosÈ vybaviÈ. Ak sÈaÏovateº
oznámi váÏne dôvody, ktoré mu bránia spolupracovaÈ, je potrebné vo vybavovaní jeho sÈaÏnosti pokraãovaÈ.

8. ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
8.1.
VzÈahy Sporiteºa a VÚB Generali sa riadia príslu‰nou Zmluvou o SDS, uzatvorenou medzi VÚB Generali a Sporiteºom, VOP a Prílohou VOP, ‰tatútmi a informaãn˘mi prospektami dôchodkov˘ch fondov a v‰eobecne záväzn˘mi právnymi predpismi platn˘mi na území SR.
8.2.
V‰etky spory, ktoré by v budúcnosti medzi zmluvn˘mi stranami vznikli v súvislosti so Zmluvou o SDS, budú
postúpené a s koneãnou platnosÈou rozhodnuté Stálym rozhodcovsk˘m súdom Asociácie bánk podºa jeho ‰tatútu a Rokovacieho poriadku. Spor bude rozhodnut˘ jedin˘m rozhodcom, ktorého vymenuje Tajomník Rozhodcovského súdu podºa ‰tatútu. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava a rokovacím jazykom
bude slovenãina. Zmluvné strany budú prípadn˘m rozhodcovsk˘m nálezom viazané a zaväzujú sa ho dobrovoºne vykonaÈ.
8.3.
S v˘nimkou ãlánkov 5 a 6 VOP budú Zmluvné strany viazané VOP aj po zániku Zmluvy o SDS, a to aÏ do úplného vysporiadania ich vzájomn˘ch vzÈahov.
8.4.
VÚB Generali si vyhradzuje právo zmeniÈ tieto VOP z dôvodu zmeny v príslu‰n˘ch právnych predpisoch na
základe rozhodnutia alebo vyjadrenia príslu‰ného regulaãného orgánu alebo v prípade podstatnej zmeny na
trhu starobného dôchodkového sporenia alebo v prípade zmeny intern˘ch predpisov VÚB Generali súvisiacich
s postupmi pri poskytovaní sluÏieb Sporiteºom. VÚB Generali o zmenách VOP bezodkladne informuje Sporiteºa v priestoroch Obchodn˘ch miest VÚB Generali a na svojej internetovej stránke www.vubgenerali.sk alebo
inou vhodnou formou s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú úãinnosÈ, a to najmenej 14 dní
pred dátumom úãinnosti. DÀom úãinnosti sa nové VOP stávajú záväzn˘mi pre úãastníkov Zmluvy o SDS.
8.5.
Tieto VOP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 15.11.2005.

