NN Penzijní společnost

Obecné ujednání a prohlášení účastníka
ke Smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, uzavřené s NN Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25,
150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3019.
1. Ú
 častník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu ohlásí NN
PS veškeré změny údajů poskytnutých v souvislosti s touto
smlouvou, zejména všechny skutečnosti, které mají význam
pro trvání doplňkového penzijního spoření a dále změnu těch
skutečnosti, které jsou podmínkou pro splnění informační
povinností NN PS stanovené v právních předpisech, včetně změny daňové příslušnosti, přičemž NN PS je oprávněna
vyžádat si doklady prokazující takové změny. Pro případ, že
účinnost smlouvy nastane dle dohody v této smlouvě k datu dřívějšímu, než je uplynutí lhůty pro odstoupení účastníka
uvedené v Předsmluvních informacích, považuje se takové
ujednání za výslovnou žádost účastníka o zahájení plnění
v této lhůtě pro odstoupení.
2. S
 mluvní strany sjednávají, že pro účely komunikace ve věcech
oprav smlouvy anebo oprav návrhů na její změnu spočívajících ve zjevných nesprávnostech či chybách v psaní a počtech a/nebo oprav smlouvy anebo oprav návrhů na její změnu ve smyslu upřesnění nejasných, dvojsmyslných, neúplných,
nečitelných nebo nesrozumitelných informací tam uvedených,
lze použít e-mail nebo telefonický kontakt účastníka, pokud
jsou tyto kontaktní údaje uvedeny ve smlouvě nebo jsou NN
PS účastníkem v souvislosti s touto smlouvou sděleny kdykoliv později či dříve. Účastník rovněž souhlasí s tím, že účastníkem takto sdělený e-mailový, popř. telefonický kontakt, je NN
PS oprávněna použít i pro veškeré registrační/komunikační
úkony sloužící k předání informace (jež nemají za následek
vznik, změnu či zánik závazků ze smlouvy), včetně provedení
změny kontaktních údajů, a i pro nabídku obchodu a služeb.
Souhlas je udělen i ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník souhlasí s tím,
že jakákoliv komunikace probíhající mezi ním a NN PS může
být zaznamenána prostřednictvím technických prostředků
umožňujících její zaznamenání, uchování a reprodukci.
3. Ú
 častník prohlašuje, že všechny jím vyplněné údaje v této
smlouvě jsou pravdivé a že při sjednávání doplňkového penzijního spoření nezamlčel žádné skutečnosti rozhodné pro její
uzavření.
4. S
 výjimkou případu převodu prostředků účastníka k NN PS
od jiné penzijní společnosti nebo přerušení placení příspěvků

účastníka na doplňkové penzijní spoření u jiné penzijní společnosti účastník tímto výslovně prohlašuje, že dosud není účasten doplňkového penzijního spoření a nemá tedy u jiné penzijní
společnosti uzavřenu jinou smlouvu o doplňkovém penzijním
spoření a stejně tak, že není účastníkem transformovaného
fondu u jiné penzijní společnosti, tj. nemá u jiné penzijní společnosti uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění.
5. Ú
 častník bere na vědomí, že při převodu prostředků účastníka k NN PS od jiné penzijní společnosti nemůže tato nová
smlouva nabýt účinnosti dříve, než bude řádně ukončena
předchozí smlouva o doplňkovém penzijním spoření u předmětné jiné penzijní společnosti (výpovědí nebo dohodou
o jejím ukončení) a případně též než bude uhrazen poplatek za převod prostředků účastníka, pokud předmětná jiná
penzijní společnost převod prostředků podmiňuje jeho zaplacením. Účastník je povinen prokázat NN PS řádné ukončení předchozí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření
a za tímto účelem rovněž souhlasí s tím, aby NN PS zajistila
doručení jeho výpovědi předchozí smlouvy o doplňkovém
penzijním spoření do předmětné jiné penzijní společnosti
(včetně doručení souhlasu NN PS s tímto převodem). Převedené prostředky účastníka se vždy umístí do příslušných
účastnických fondů dle strategie spoření zvolené účastníkem v této nové smlouvě.
6. B
 ude-li příspěvek účastníka na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část platit za účastníka s jeho souhlasem zaměstnavatel účastníka, je účastník povinen tuto skutečnost
NN PS předem písemně oznámit. Obdobně to platí, pokud
dojde ke změně této skutečnosti, tzn., pokud zaměstnavatel účastníkovi přestane příspěvek platit nebo pokud dojde
ke změně zaměstnavatele účastníka, který mu příspěvek
platí. Účastník je rovněž povinen zajistit, aby taková platba
zaměstnavatele byla správně identifikována, a to zejména
ve vztahu k odlišnému konstantnímu symbolu. V této souvislosti účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zaměstnavatel je oprávněn jednostranně měnit výši zaměstnavatelem
placeného příspěvku. Účastník rovněž bere na vědomí, že
takovému zaměstnavateli, jakožto plátci příspěvku na doplňkové penzijní spoření účastníka je NN PS oprávněna
poskytnout číslo této smlouvy jako variabilní symbol platby
příspěvku.
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