Dohoda o vyplácaní výnosu
z investovania

uzavretá podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) medzi:
365.life, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 zapísaná v OR Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B
(ďalej len „365.life“)
SPORITEĽ
Meno a priezvisko, (rodné priezvisko) titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Miesto narodenia
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, Obec, PSČ)
Korešpondenčná adresa (ulica, číslo domu, Obec, PSČ)
(tento údaj je potrebné vyplniť len v prípade ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu)
Peňažný účet / IBAN

Kód banky / BIC

Telefonický kontakt

e-mailová adresa

Číslo sociálneho zabezpečenia (ak bolo Sociálnou poisťovňou už pridelené)
Predmetom tejto Dohody je vyplácanie výnosu z majetku Sporiteľa (ďalej len „výnos“) z dôchodkových fondov, v ktorých je ku dňu
výplaty výnosu Sporiteľom.
1) Podmienky vyplácania
Sporiteľ dosiahol dôchodkový vek a nie je poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.
2) Doba vyplácania dôchodku:
a) výnos bude vyplatený jedenkrát ročne za obdobie jedného roka pozadu;
b) vyplácanie výnosu sa ukončí dňom, ktorým Sporiteľ prestal spĺňať podmienky vyplácania uvedené v bode 1;
c) vyplácanie výnosu sa ukončí dňom, kedy sa 365.life dozvedela o úmrtí Sporiteľa;
d) vyplácanie výnosu sa ukončí dňom prestupu Sporiteľa do inej 365.life;
e) vyplácanie výnosu sa ukončí v deň doručenia písomnej žiadosti Sporiteľa o ukončenie dohody.
365.life Sporiteľa upozornila a Sporiteľ svojim podpisom Dohody akceptuje, že výška vyplácaného výnosu:
i. nie je garantovaná;
ii. môže sa meniť v závislosti na zhodnocovaní majetku DF, z ktorého sa výnos vypláca;
iii.	v prípade že DF nedosiahne v období 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto dohody zhodnotenie majetku, 365.life nevyplatí žiadny
výnos;
iv.	Sporiteľ súhlasí s tým, aby sa výnos z DF za obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto dohody nevyplatil a ostal na jeho
osobnom dôchodkovom účte v tom prípade, keď výška ročného výnosu z majetku DF, ktorá by sa mala vyplatiť, bude nižšia
a/alebo rovnaká ako sú náklady 365.life, ktoré jej vzniknú s jeho vyplatením spôsobom uvedeným v bode 4, a ktoré si 365.life
v zmysle platného Sadzobníka môže účtovať.

3) Spôsob výplaty výnosu:
a)

na účet uvedený v tejto Dohode

v hotovosti šekovou poukážkou
b)
365.life Sporiteľa upozornila a Sporiteľ svojim podpisom Dohody akceptuje, že 365.life má právo mesačnú výšku vyplácaného výnosu
znížiť o oprávnené náklady, ktoré vynaložila na:
i. bankový prevod mimo členských štátov eurozóny;
ii. 	vyplatenie hotovosti šekovou poukážkou, pričom tento spôsob výplaty výnosu môže 365.life realizovať len na území
SR Výška týchto oprávnených nákladov bude zverejnená v Sadzobníku 365.life.
4) Spoločné a záverečné ustanovenia
a) uzavretím Dohody o vyplácaní výnosu Sporiteľ ostáva naďalej zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, čo znamená že sa
na neho vzťahujú ustanovenia zákona ako aj Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, vrátane pripisovania povinných aj dobrovoľných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet, pokiaľ bude aj naďalej dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni;
b) zmenu osobných údajov Sporiteľa, zmenu spôsobu vyplácania výnosu, zmenu DF, Sporiteľ bude realizovať prostredníctvom Žiadosti
o vykonanie zmeny Zmluvy o sds, ktorá je zverejnená na www.365life.sk;
c) Vyplatená suma výnosu je oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb.
5) Súhlas so spracovaním osobných údajov Sporiteľa
Spracúvanie osobných údajov
a) Klient berie na vedomie, že 365.life ako prevádzkovateľ je povinná v súlade so ZoSDS, Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj iných osobitných zákonov, zisťovať, získavať,
zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať automatizovanými alebo poloautomatizovanými prostriedkami jeho osobné
údaje, a to v rozsahu údajov, ktoré Klient ako zmluvná strana Zmluvy poskytol 365.life na účely:
(i) 	identifikácie Klienta;
(ii) 	uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmluvných dokumentov týkajúcich sa starobného dôchodkového sporenia
a vyplácania dôchodku;
(iii) 	zdokumentovania činnosti 365.life;
(iv) 	na účely výkonu dohľadu nad 365.life a na plnenie úloh a povinnosti 365.life podľa Zákona alebo osobitných predpisov.
b) Klient bol informovaný, že 365.life je oprávnená jeho poskytnuté osobné údaje
(i) 	spracúvať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s 365.life, ako aj na dobu povinnej archivácie, a to na dobu 10 rokov od
ukončenia zmluvného vzťahu;
(ii) 	sprístupniť a poskytnúť osobám a/alebo orgánom, ktorým má 365.life povinnosť podľa ZoSDS alebo iných osobitných zákonov
poskytovať jeho osobné údaje alebo iné chránené informácie, a to aj bez informovania Klienta .
c) Klient ako Dotknutá osoba berie na vedomie, že ďalšie informácie o poskytovaní a spracúvaní jeho osobných údajov o jeho právach
ako Dotknutej osoby sú Zverejnené vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú
uverejnené na webovej stránke www.365life.sk.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov Skupinou 365.bank
(i) 	Prevádzkovateľmi spoločných informačných systémov sú riadiaci podnik a členovia Skupiny 365.bank (ďalej len
„Prevádzkovatelia“). Riadiacim podnikom Skupiny je Banka. Členovia Skupiny 365.bank sú uvedení na webovej stránke
www.365.bank a v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov v časti Skupina 365.bank zverejnenom rovnako na webovej
stránke Banky www.365.bank a na webovej stránke 365.life www.365life.sk
(ii) 	Klient ako Dotknutá osoba súhlasí, aby Prevádzkovatelia spracúvali jeho osobné údaje v spoločnom informačnom systéme
„Marketing“ za účelom predkladania ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia alebo marketingového prieskumu a prieskumov spokojnosti prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie;
Áno
Nie
Klient
(iii) 	Klient súhlasí, aby Prevádzkovatelia spracúvali jeho osobné údaje v spoločnom informačnom systéme „Profilovanie“ za účelom
vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru Klientovi a skvalitňovania poskytovaných služieb a produktov;
Áno
Nie
Klient
(iv) 	Pokiaľ Klient udelil súhlas podľa ods. (ii) a/alebo (iii) vyššie, berie na vedomie, že tieto súhlasy udeľuje v rozsahu jeho osobných
údajov poskytnutých jednotlivým Prevádzkovateľom a to v rozsahu: identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, doba platnosti dokladu totožnosti), sociodemografických údajov (najmä vek, pohlavie, vzdelanie, bydlisko atď.),

informácií zachytených v obchodnom rozhovore, pri komunikácii s call centrom a pri realizácii prieskumov, údaje o online činnosti
a správaní na webe, údajov o parametroch a stave jeho produktov a služieb, údajov o jeho obchodnej histórii v rámci vzťahov
vrátane verejne dostupných informácii a ďalších údajov, ktoré Prevádzkovatelia získajú od Klienta po udelení tohto súhlasu;
(v) 	súhlas a/alebo súhlasy uvedené v ods. (ii) a/alebo (iii) Klient udeľuje Prevádzkovateľom na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi
Klientom a niektorým Prevádzkovateľom ako aj na dobu 5 rokov po jeho ukončení, ak netrvá zmluvný vzťah s iným Prevádzkovateľom. V prípade, ak nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu s ktorýmkoľvek Prevádzkovateľom, Klient udeľuje súhlas na dobu
piatich rokov od jeho udelenia;
(vi) 	Bezpečnosť osobných údajov u Prevádzkovateľov je zabezpečovaná pomocou primeraných organizačných a technických
opatrení. Prevádzkovatelia zároveň údaje nezverejňujú ani neposkytnú tretím stranám, ktoré by ich používali pre vlastné účely
s výnimkou prípadov vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadov vyplývajúcich so zmluvných povinností
Prevádzkovateľa alebo so súhlasom Klienta;
(vii)	Klient berie na vedomie, že tieto súhlasy sú dobrovoľné a môže ich kedykoľvek slobodne odvolať na základe písomnej žiadosti
doručenej ktorémukoľvek Prevádzkovateľovi alebo prostredníctvom pobočky ktoréhokoľvek Prevádzkovateľa;

Dátum a miesto uzavretia Dohody

Súlad osobných údajov s OP (číslo OP)

Podpis sporiteľa

Podpis sporiteľa overil dňa

Podpis 365.life

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis overovateľa

platnosť od 3. 7. 2021

Viac informácií o poskytnutí súhlasu, právach Klienta a o podrobnostiach spracovania osobných údajov sú na webovej stránke
www.365.bank a www.365life.sk v dokumentoch obsahujúcich informácie o ochrane osobných údajov.

