NN Penzijní společnost

Předsmluvní informace k doplňkovému penzijnímu spoření
NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“)
poskytované účastníkům v souladu s požadavky § 133 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon o DPS“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „smlouva o DPS“)

1. Informace o penzijní společnos
Penzijní společnos se rozumí NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“ nebo „penzijní společnost“). Kontaktní údaje NN PS jsou k dispozici v zápa těchto Předsmluvních
informací.
Předmětem podnikání a činnos NN PS je:
– provozování doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek
doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě),
– provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím Transformovaného fondu NN Penzijní společnos , a.s. podle zákona č. 42/1994, Sb., o penzijním
připojištění (shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění).
Více informací o činnostech a oprávnění k výkonu činnos lze nalézt na internetových stránkách www.nnpenzijnispolecnost.cz.

2. Informace o doplňkovém penzijním spoření, možných rizicích s ním spojených, strategii spoření a nárocích účastníka
Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společnos a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem
účastníka ve stáří nebo invaliditě.
Smlouva
Obsahem smlouvy o DPS je především:
– účastníkova volba strategie spoření (způsob rozložení příspěvků / prostředků účastníka v jednotlivých účastnických fondech),
– nastavení výše příspěvků a frekvence jejich placení,
– specifikace určených osob,
– souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů a další obecná ujednání smluvních stran (blíže viz text smlouvy o DPS).
Smluvní podmínky doplňkového penzijního spoření NN PS
Jsou nedílnou součás smlouvy o DPS a obsahují zejména:
– informace o nárocích z doplňkového penzijního spoření, informace o možnos bezplatného převodu prostředků účastníka do jiného účastnického fondu nebo o převodu
prostředků účastníka za podmínek podle § 62 zákona o DPS jsou uvedeny v Smluvních podmínkách doplňkového penzijního spoření NN PS,
– a další podmínky smluvního vztahu mezi účastníkem a NN PS jako jsou nároky na jednotlivé výplaty dávek.
Statuty (jednotlivých účastnických fondů NN PS)
Statuty obsahují zejména:
– podrobné informace o způsobu investování účastnických fondů NN PS a další informace nezbytné pro účastníka k přesnému a správnému posouzení jeho rozhodnu
o umístění prostředků do těchto účastnických fondů,
– informace o struktuře majetku účastnických fondů NN PS, včetně vysvětlení rizik spojených s doplňkovým penzijním spořením.
Klíčové informace (k jednotlivým účastnickým fondům NN PS)
Klíčové informace shrnují základní informace o:
– rizicích spojených s investováním do jednotlivých účastnických fondů NN PS,
– inves čních cílech, způsobu investování a výkonnos účastnických fondů NN PS, včetně nákladů a poplatků spojených s inves cí do těchto fondů.
Smluvní podmínky doplňkového penzijního spoření NN PS, tyto Předsmluvní informace, Statuty a Klíčové informace jsou účastníkům poskytovány před uzavřením smlouvy
o DPS; aktuální znění těchto dokumentů je spolu s aktuálním Sazebníkem poplatků trvale k dispozici na internetových stránkách NN PS www.nnpenzijnispolecnost.cz. Informace
o nabídkách pojišťoven nabízejících výplatu dávek jsou k dispozici u NN PS na vyžádání.

3. Platby příspěvků, záloha
Výše měsíčního příspěvku účastníka i frekvence placení jsou uvedeny v návrhu smlouvy o DPS. Způsob placení je sdělován prostřednictvím Smluvních podmínek doplňkového penzijního spoření NN PS, kde je sjednáván jako bezhotovostní. NN PS nepožaduje zálohu.

4. Poplatky a další náklady
Nedílnou součás smlouvy je Sazebník poplatků, který obsahuje:
– informace o celkové úplatě za obhospodařování účastnických fondů NN PS,
– informace o dalších poplatcích, včetně případů, kdy se poplatky nepla ,
– informace o daních placených prostřednictvím NN PS.
Při sjednání doplňkového penzijního spoření nejsou účastníkovi účtovány žádné náklady na dodání služby.

5. Daně a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění související s doplňkovým penzijním spořením je upraveno v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“). Výplata starobní
penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let, invalidní penze na určenou dobu a úhrada jednorázového pojistného pro penzi z doplňkového penzijního spoření je osvobozena od daně z příjmů (přesné podmínky upravuje zejm. § 4 odst. 1 písm. l) ZDP). Příspěvky účastníka podléhají daňovému zvýhodnění podle platných
daňových předpisů. Od roku 2017 lze ve zdaňovacím období uplatnit daňový odečet (daňovou úlevu) maximálně ve výši 24 000 Kč. Částka pro uplatnění daňového odečtu se stanoví jako úhrn těch čás měsíčních příspěvků účastníka, které v jednotlivých kalendářních měsících převyšují částku 1 000 Kč. Pokud účastníkovi jeho doplňkové penzijní spoření
zanikne bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bude vyplaceno odbytné, nárok na uplatnění nezdanitelné čás základu daně dle § 15 odst. 5 ZDP zaniká
a v roce zániku smlouvy o DPS je nutné odvést daň z příjmů z daňových odpočtů uplatněných v 10 předcházejících letech.
Údaje o dalších daních nebo nákladech, které NN PS nehradí nebo nevybírá
Příspěvek zaměstnavatele přesahující 50 000 Kč ročně podléhá zdanění daní z příjmů fyzických osob a odvodům na veřejnoprávní pojištění. Tuto daň a pojištění odvádí zaměstnavatel.
Poznámka: pokud zaměstnavatel přispívá pouze na doplňkové penzijní spoření počítá se částka 50 000 Kč pouze z těchto příspěvků, jestliže zaměstnavatel přispívá rovněž na žiNN Penzijní společnost, a.s. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
T: 800 127 127, F: 257 473 555 E: klient@nn.cz, www.nnpenzijnispolecnost.cz
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votní pojištění nebo penzijní připojištění, sčítají se pro limit 50 000 Kč všechny příspěvky, viz § 6 odst. 9 písm. p) ZDP.
Dávky z doplňkového penzijního spoření – starobní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let, invalidní penze na určenou dobu, úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu – jsou osvobozeny
od daně z příjmů (viz. § 4 odst. 1 písm. l) ZDP). Ostatní dávky z doplňkového penzijního spoření – starobní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání méně než 10 let,
jednorázové vyrovnání, odbytné – jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nicméně tuto tzv. srážkovou daň odvádí penzijní společnost, proto při výplatě těchto dávek
dochází k jejich ponížení o srážkovou daň. Sazba daně činí 15 %. Srážková daň se odvádí ze základu daně, který se v tomto případě rovná dávce z doplňkového penzijního spoření
po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření. U jednorázového vyrovnání nebo odbytného do základu daně vstupují příspěvky zaplacené
zaměstnavatelem za zaměstnance (přesné podmínky stanoví § 8 odst. 6 ZDP).

6. Doba trvání závazku, ukončení smlouvy o DPS a poučení o odstoupení
Smlouva o DPS se sjednává na dobu neurčitou. Zaniknout může různými způsoby, které jsou uvedeny zejména v zákoně o DPS a ve Smluvních podmínkách doplňkového penzijního spoření NN PS (např. výpovědí, dohodou, výplatou dávky, úmr m účastníka). Účastník i NN PS mají právo ukončit předčasně nebo jednostranně smlouvu o DPS za podmínek
stanovených zákonem a Smluvními podmínkami doplňkového penzijního spoření NN PS. Pro tyto případy nejsou stanoveny žádné sankce, nicméně předčasné ukončení smlouvy
o DPS může mít za následek nižší hodnotu vyplácené dávky, popř. skutečnost, že při ukončení účastníkovi nevznikne nárok na žádnou dávku a smlouva o DPS zanikne bez náhrady.
Od smlouvy o DPS má účastník také právo odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 30 kalendářních dní po uzavření smlouvy o DPS. Pro dodržení lhůty stačí, pokud je oznámení
o odstoupení zasláno NN PS před jejím uplynu m. V případě uzavření smlouvy o DPS na dálku se tato lhůta počítá ode dne, kdy byl účastník informován, že byla smlouva o DPS uzavřena. Odstoupení se zasílá NN PS v písemné formě, a to na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu klient@nn.cz.
Pro odstoupení je možné použít vzorový formulář Oznámení o odstoupení, který je k dispozici na internetových stránkách NN PS www.nnpenzijnispolecnost.cz. Odstoupením se
smlouva o DPS od počátku ruší a NN PS je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne odstoupení, vrá t účastníkovi peněžité prostředky
od něj přijaté.
V případě neuplatnění práva účastníka na odstoupení za výše uvedených podmínek zůstává smlouva o DPS platnou a účinnou. Možnost ukončení smlouvy o DPS jiným ze shora
uvedených způsobů m není dotčena. Soud či exekutor může po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnu nahradit projev vůle účastníka k výpovědi smluvního vztahu
nebo k žádos o plnění.

7. Platné právo a způsob vyřizování s žnos
Smlouva o DPS se řídí právem České republiky.
Účastník nebo zájemce o sjednání smlouvy o DPS (dále také společně jen „klient“), popř. určená osoba může podat s žnost týkající se výkonu činnos NN PS nebo zprostředkovatelské
činnos zprostředkovatele NN PS v souvislos s platnou nebo zaniklou smlouvou o DPS, anebo v souvislos s jednáním o jejím uzavření. S žnost lze podat písemně prostřednictvím
pošty na adresu NN Penzijní společnost, oddělení s žnos , Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, prostřednictvím e-mailu na adresu klient@nn.cz, prostřednictvím faxu 257 473 555,
dále telefonicky prostřednictvím bezplatné Klientské linky na telefonním čísle 800 127 127 nebo osobně na pobočce „Obchodního místa NN“. Další možnos je vyplnění webového
formuláře na internetových stránkách NN PS www.nnpenzijnispolecnost.cz. Ze s žnos musí být zřejmé, kdo s žnost podává a co je jejím předmětem. Nevyplývají-li z ní tyto
skutečnos nebo je-li nutné k řádnému vyřízení s žnos doložit další doklady, NN PS vyzve k doplnění s žnos či dokladů ve stanovené přiměřené lhůtě. Nebude-li s žnost
doplněna, bude považována za zmatečnou a nebude moci být vyřízena. NN PS se bude zabývat každou doručenou s žnos , která bude splňovat výše uvedené náležitos . Lhůta
na vyřízení s žnos je 30 kalendářních dní a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení NN PS, popřípadě prvním pracovním dnem po jejím doplnění. S žnost se
považuje za doručenou okamžikem:
a) doručení dopisové zásilky na výše uvedenou adresu NN PS;
b) doručením s žnos na e-mailovou adresu klient@nn.cz,
c) odesláním s žnos prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách www.nnpenzijnispolecnost.cz;
d) podáním s žnos na pobočce „Obchodní místo NN“;
e) doručením s žnos na fax 257 473 555;
f) zaregistrováním s žnos prostřednictvím bezplatné Klientské linky na telefonním čísle 800 127 127.
S žnost klienta bude NN PS vyřizovat bez zbytečného odkladu, přičemž klient nemá nárok domáhat se jejího přednostního vyřízení. Klient, popř. určená osoba, je oprávněn(a) podat
na postup NN PS s žnost u České národní banky, Samostatný odbor ochrany spotřebitele, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ohledně smluv o DPS je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), u níž lze zahájit řízení také prostřednictvím
webového formuláře dostupného na internetové stránce h ps://adr.coi.cz. K podání s žnos týkajících se smluv uzavřených on-line lze využít rovněž pla ormu pro řešení sporů
online dostupnou na internetové stránce h ps://webgate.ec.europa.eu/odr.
Spory ze smluv o DPS lze dále řešit soudně prostřednictvím obecných soudů ČR. Místně a věcně příslušným soudem NN Penzijní společnos , a.s. je Obvodní soud pro Prahu 5.

8. Informace o pobídkách
Informace o pobídkách poskytovaných ze strany NN PS (a případně též ze strany NN Finance, s.r.o., IČ: 24265870) při výkonu své činnos nebo v souvislos s činnos osob
oprávněných jménem NN PS nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření jsou k dispozici na internetových stránkách www.nnpenzijnispolecnost.cz v sekci Doplňkové
penzijní spoření.

9. Způsob ochrany majetku účastníka a orgán dohledu
Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, vykonává dohled nad:
– činnos NN PS, nad dodržováním povinnos stanovených zákonem o DPS, což zahrnuje zejména kontrolu řízení rizik a pravidel vnitřní kontroly, a
– dodržováním inves ční strategie stanovené ve Statutech jednotlivých účastnických fondů NN PS.
Ministerstvo financí ČR, se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1, vykonává státní dozor nad:
– poskytováním státního příspěvku.
Depozitář vykonává dohled nad prováděním obchodů:
– kontroluje, zda aktuální hodnota penzijních jednotek účastnických fondů je správně vypočítána. Kontroluje postup při oceňování majetku ve fondu v souladu se zákonem
o DPS, eviduje majetek v účastnických fondech a kontroluje, zda NN PS nakládá s majetkem ve fondu v souladu se zákonem o DPS, Depozitářskou smlouvou, smlouvou
o DPS a Statuty jednotlivých účastnických fondů. Depozitář vykonává tyto funkce také ve vztahu k příspěvkům účastníků, státním příspěvkům a příspěvkům zaměstnavatelů
před jejich přidělením účastnickým fondům.
Depozitářem účastnických fondů je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

10. Doplňující informace
Produkt doplňkového penzijního spoření není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „U.S.A.“) upravujících činnos související
s obchodem s cennými papíry a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod defi nici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty U.S.A., držitele
zelených karet a osoby zastoupené zástupci a inves čními poradci, kteří sami mají sídlo v U.S.A. nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).
Poli cky exponovanou osobou se pro účely této smlouvy rozumí:
a)

fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního
orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu poli cké strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího jus čního orgánu, pro jehož rozhodnu obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní
rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané
státem, velvyslanec nebo vedoucí diploma cké mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo
v mezinárodní organizaci,
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b)

fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnos , jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnos , o kterých je povinné osobě známo, že byly
vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act je zákon U.S.A., dle kterého se sleduje, zda klien jsou či nejsou daňově povinní vůči U.S.A. Pokud je klient daňově povinný, je
označován jako daňový rezident a má povinnost přiznávat daně na území U.S.A.
„Americká osoba“ („U.S . Person“) zahrnuje:
a) Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person) a
b) Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).
„Americká fyzická osoba“:
a) jakákoli osoba mající bydliště v USA;
b) jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
c) jakákoli osoba, která se iden fikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společnos NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného
prověřovacího procesu společnos NN; a
d) jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s inves čním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislos s činnostmi týkajícími se
cenných papírů (Securi es Ac vi es), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnos týkajících se cenných papírů (Securi es Ac vi es) v USA.
„Americká právnická osoba“:
a) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
I. pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činnos týkajících se cenných papírů (Securi es Ac vi es)
s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
II. americké banky nebo makléře-obchodníka;
b) jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
c) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se iden fi kuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se
společnos NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnos NN; a
d) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s inves čním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo
s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá
platby nebo dodávky v souvislos s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securi es Ac vi es), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnos týkajících se
cenných papírů (Securi es Ac vi es) v USA.
Daňová iden fikace
Daňovým rezidentstvím se rozumí daňová příslušnost k určitému státu z důvodu bydliště nebo stálého pobytu na území daného státu. Penzijní společnost je povinna shromažďovat a správci daně (tj. Specializovanému finančnímu úřadu) oznamovat údaje o klientovi, jeho daňovém rezidenství a jeho smlouvě na základě zákona č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

11. Doplňující informace pro smlouvy uzavřené na dálku
11.1

Poplatky za použi prostředků komunikace na dálku
NN PS neúčtuje žádné zvláštní poplatky ani jiné náklady za použi prostředků komunikace na dálku.

11.2

Řešení sporů, jazyk pro komunikaci
Rozhodování sporů přísluší obecným soudům ČR. Pro komunikaci mezi smluvními stranami se používá český jazyk. V českém jazyce je uzavřena smlouva o DPS, jsou
poskytovány Smluvní podmínky doplňkového penzijního spoření NN PS i veškeré informace související s doplňkovým penzijním spořením.

11.3

Další informace
Uzavřená smlouva o DPS je NN PS archivována. V případě zájmu o nahlédnu do smlouvy o DPS, lze kontaktovat bezplatnou Klientskou linku na telefonním čísle 800 127 127.
Na základě vyplněných údajů o účastníkovi (včetně základních parametrů smlouvy o DPS) v internetové aplikaci NN PS určené k on-line sjednání doplňkového penzijního
spoření, a elektronického odeslání těchto údajů NN PS, vytvoří NN PS návrh smlouvy o DPS, který účastník obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu. Smlouva o DPS je
uzavřena doručením akceptace takového návrhu smlouvy o DPS (doručením originálu vý sku smlouvy podepsaného účastníkem) ze strany účastníka zpět do sídla NN PS.
Pokud některé údaje či skutečnos uvedené v návrhu smlouvy o DPS nejsou správné, nebo neodpovídají na internetu zadanému rozsahu, je potřeba aby účastník kontaktoval bezplatnou Klientskou linku na telefonním čísle 800 127 127.
NN PS dobrovolně dodržuje KODEX ETIKY Asociace penzijních společnos České republiky, který je přístupný na www.apfcr.cz.
Sazebník poplatků, který uvádí výši úplaty za obhospodařování a další poplatky, informace o daních placených penzijní společnos a jiných souvisejících nákladech, je
veřejně přístupný v sídle NN PS a na internetových stránkách NN PS. V případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznos na vývoj právního prostředí, při
změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislos s technickým rozvojem, z důvodu podstatné změny tržních
podmínek nebo při změně měny, ve které je veden účastnický fond) je NN PS oprávněna provést přiměřenou změnu Sazebníku poplatků způsobem uvedeným ve Smluvních podmínkách doplňkového penzijního spoření NN PS.

11.4

Souhlas s použi m prostředků komunikace na dálku
V případě potřeby doplnění nebo změny návrhu smlouvy o DPS nebo jiných záležitostech souvisejících se sjednávaným doplňkovým penzijním spoření může NN PS
kontaktovat účastníka prostřednictvím e-mailu nebo telefonu uvedených v návrhu smlouvy o DPS. Jako autentifikační údaj ke smlouvě o DPS může být použito
datum narození účastníka ve formátu ddmmrrrr + iniciály jména a příjmení, rodné číslo nebo některé číslice z rodného čísla uvedené za lomítkem (zejména v případě
telefonického ověření totožnos ); jako iden fikační údaj může použito číslo smlouvy o DPS. Účastník s mto uzavřením smlouvy o DPS souhlasí.
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