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DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM
Titul před jménem

Příjmení

Jméno

Titul za jménem
Telefon

Rodné číslo
Číslo pojištění

Číslo smlouvy o penzijním připojištění

Změna
Nová ulice
trvalého bydliště

Změna
korespondenční
adresy

Nové číslo domu

Nová obec

Nové PSČ

Nová ulice

Nové číslo domu

Nová obec

Nové PSČ

Nový telefon

Nový stát

Nový stát

Nový email

Dodatečně sjednané penze

Invalidní

Pozůstalostní

Výsluhová

Uveďte příjmení, jméno, datum narození, pohlaví a podíl v %.

Účastník

Nový měsíční příspěvek

žena

muž

žena

muž

žena

muž

%

Nová frekvence placení
měsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

jiná (uveďte periodu v měsících)

Nový způsob placení
bankovním převodem
Třetí osoba

Nový měsíční příspěvek

poštovní poukázkou

SIPO (uveďte spojovací číslo)

Nová frekvence placení
měsíčně
čtvrtletně

pololetně

ročně

Nové jméno/název, adresa a telefon

Zaměstnavatel

Nový způsob
placení

bankovním převodem
poštovní poukázkou

Datum narození/IČ

Nový měsíční příspěvek nebo % Frekvence placení
měsíčně
čtvrtletně

pololetně

Nový název, adresa a telefon

ročně

Nový
způsob
placení

bankovním převodem
poštovní poukázkou
IČ

ID

PROHLÁŠENÍ: Účastník uděluje společnosti AEGON Penzijní fond, a.s. (dále jen „AEGON PF“) jakožto správci osobních údajů výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn, v platném znění, a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby jeho osobní údaje včetně citlivých osobních údajů,
jež poskytl AEGON PF v souvislosti s uzavřením smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo které AEGON PF získal jiným zákonným způsobem, byly AEGON PF nebo jím v souladu s cit. zákonem pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto osobních údajů. AEGON PF bude zpracovávat osobní údaje uvedeným způsobem v rozsahu požadovaném touto smlouvou, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění penzijního připojištění.
Požadované osobní údaje jsou nezbytné k uzavření této smlouvy a jejímu vedení, vyřizování nároků s touto smlouvou souvisejících, řádnému plnění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů a případně k účelům, jejichž plnění je
uloženo AEGON PF platnými obecně závaznými předpisy; odmítnutí jejich poskytnutí má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Zpracovatelem osobních údajů je přímo AEGON PF jako správce osobních údajů nebo osoba pověřená
AEGON PF (obchodní zástupce nebo zprostředkovatel), která je podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, a to za podmínek sjednaných
ve smlouvě s AEGON PF a v rozsahu vymezeném touto smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Osobní údaje mohou být zpřístupněny výlučně osobám, které pro AEGON PF nebo jeho jménem poskytují a zabezpečují
činnosti a služby nezbytné pro řádné plnění účelu zpracování vymezenému výše.
Účastník tímto uděluje souhlas, aby AEGON PF sdělil jeho osobní údaje obsažené v této smlouvě společnostem v rámci skupiny AEGON i do jiných států, a to zejména společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze, Česká republika (za účelem nabízení obchodu a služeb touto společností), AEGON International N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království a společnosti AEGON N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království. Skupina AEGON znamená skupinu osob
sdružených se společností AEGON Penzijní fond, a.s., a to osob, ve kterých má AEGON Penzijní fond, a.s., přímý nebo nepřímý majetkový podíl, dále osob, které mají přímý nebo nepřímý majetkový podíl ve společnosti AEGON Penzijní fond,
a.s., a konečně osob, v nichž kterákoli z výše uvedených osob má přímý nebo nepřímý majetkový podíl.
Účastník má právo na přístup k osobním údajům dle § 12 a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze
v případě, že by AEGON PF porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Účastník potvrzuje, že byl o těchto právech ze strany AEGON PF řádně poučen.

Prodejce

Poradce A

% Poradce B

% Kód případu

Datum podpisu
Nabytí účinnosti dne
(Při nevyplnění, nabývá účinnosti 1. dne následujícího měsíce.)

Podpis účastníka

Podpis zástupce AEGON pověřeného uzavřením smlouvy

Totožnost účastníka byla před podpisem ověřena zástupcem AEGON dle platného průkazu totožnosti.

Originál pro penzijní fond; 1. kopie pro zástupce AEGON; 2. kopie pro účastníka

ZMĚNA V ÚDAJÍCH O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ

DODATEČNĚ SJEDNANÉ PENZE

ZMĚNA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

AEGON Penzijní fond, a.s., se sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ: 279 16 430, zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12020 (dále jen „AEGON“).

DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM
Titul před jménem

Příjmení

Jméno

Titul za jménem
Telefon

Rodné číslo
Číslo pojištění

Číslo smlouvy o penzijním připojištění

Změna
Nová ulice
trvalého bydliště

Změna
korespondenční
adresy

Nové číslo domu

Nová obec

Nové PSČ

Nová ulice

Nové číslo domu

Nová obec

Nové PSČ

Nový telefon

Nový stát

Nový stát

Nový email

Dodatečně sjednané penze

Invalidní

Pozůstalostní

Výsluhová

Uveďte příjmení, jméno, datum narození, pohlaví a podíl v %.

Účastník

Nový měsíční příspěvek

žena

muž

žena

muž

žena

muž

%

Nová frekvence placení
měsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

jiná (uveďte periodu v měsících)

Nový způsob placení
bankovním převodem
Třetí osoba

Nový měsíční příspěvek

poštovní poukázkou

SIPO (uveďte spojovací číslo)

Nová frekvence placení
měsíčně
čtvrtletně

pololetně

ročně

Nové jméno/název, adresa a telefon

Zaměstnavatel

Nový způsob
placení

bankovním převodem
poštovní poukázkou

Datum narození/IČ

Nový měsíční příspěvek nebo % Frekvence placení
měsíčně
čtvrtletně

pololetně

Nový název, adresa a telefon

ročně

Nový
způsob
placení

bankovním převodem
poštovní poukázkou
IČ

ID

PROHLÁŠENÍ: Účastník uděluje společnosti AEGON Penzijní fond, a.s. (dále jen „AEGON PF“) jakožto správci osobních údajů výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn, v platném znění, a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby jeho osobní údaje včetně citlivých osobních údajů,
jež poskytl AEGON PF v souvislosti s uzavřením smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo které AEGON PF získal jiným zákonným způsobem, byly AEGON PF nebo jím v souladu s cit. zákonem pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto osobních údajů. AEGON PF bude zpracovávat osobní údaje uvedeným způsobem v rozsahu požadovaném touto smlouvou, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění penzijního připojištění.
Požadované osobní údaje jsou nezbytné k uzavření této smlouvy a jejímu vedení, vyřizování nároků s touto smlouvou souvisejících, řádnému plnění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů a případně k účelům, jejichž plnění je
uloženo AEGON PF platnými obecně závaznými předpisy; odmítnutí jejich poskytnutí má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Zpracovatelem osobních údajů je přímo AEGON PF jako správce osobních údajů nebo osoba pověřená
AEGON PF (obchodní zástupce nebo zprostředkovatel), která je podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, a to za podmínek sjednaných
ve smlouvě s AEGON PF a v rozsahu vymezeném touto smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Osobní údaje mohou být zpřístupněny výlučně osobám, které pro AEGON PF nebo jeho jménem poskytují a zabezpečují
činnosti a služby nezbytné pro řádné plnění účelu zpracování vymezenému výše.
Účastník tímto uděluje souhlas, aby AEGON PF sdělil jeho osobní údaje obsažené v této smlouvě společnostem v rámci skupiny AEGON i do jiných států, a to zejména společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze, Česká republika (za účelem nabízení obchodu a služeb touto společností), AEGON International N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království a společnosti AEGON N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království. Skupina AEGON znamená skupinu osob
sdružených se společností AEGON Penzijní fond, a.s., a to osob, ve kterých má AEGON Penzijní fond, a.s., přímý nebo nepřímý majetkový podíl, dále osob, které mají přímý nebo nepřímý majetkový podíl ve společnosti AEGON Penzijní fond,
a.s., a konečně osob, v nichž kterákoli z výše uvedených osob má přímý nebo nepřímý majetkový podíl.
Účastník má právo na přístup k osobním údajům dle § 12 a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze
v případě, že by AEGON PF porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Účastník potvrzuje, že byl o těchto právech ze strany AEGON PF řádně poučen.

Prodejce

Poradce A

% Poradce B

% Kód případu

Datum podpisu
Nabytí účinnosti dne
(Při nevyplnění, nabývá účinnosti 1. dne následujícího měsíce.)

Podpis účastníka

Podpis zástupce AEGON pověřeného uzavřením smlouvy

Totožnost účastníka byla před podpisem ověřena zástupcem AEGON dle platného průkazu totožnosti.

Originál pro penzijní fond; 1. kopie pro zástupce AEGON; 2. kopie pro účastníka

ZMĚNA V ÚDAJÍCH O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ

DODATEČNĚ SJEDNANÉ PENZE

ZMĚNA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

AEGON Penzijní fond, a.s., se sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ: 279 16 430, zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12020 (dále jen „AEGON“).

DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM
Titul před jménem

Příjmení

Jméno

Titul za jménem
Telefon

Rodné číslo
Číslo pojištění

Číslo smlouvy o penzijním připojištění

Změna
Nová ulice
trvalého bydliště

Změna
korespondenční
adresy

Nové číslo domu

Nová obec

Nové PSČ

Nová ulice

Nové číslo domu

Nová obec

Nové PSČ

Nový telefon

Nový stát

Nový stát

Nový email

Dodatečně sjednané penze

Invalidní

Pozůstalostní

Výsluhová

Uveďte příjmení, jméno, datum narození, pohlaví a podíl v %.

Účastník

Nový měsíční příspěvek

žena

muž

žena

muž

žena

muž

%

Nová frekvence placení
měsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

jiná (uveďte periodu v měsících)

Nový způsob placení
bankovním převodem
Třetí osoba

Nový měsíční příspěvek

poštovní poukázkou

SIPO (uveďte spojovací číslo)

Nová frekvence placení
měsíčně
čtvrtletně

pololetně

ročně

Nové jméno/název, adresa a telefon

Zaměstnavatel

Nový způsob
placení

bankovním převodem
poštovní poukázkou

Datum narození/IČ

Nový měsíční příspěvek nebo % Frekvence placení
měsíčně
čtvrtletně

pololetně

Nový název, adresa a telefon

ročně

Nový
způsob
placení

bankovním převodem
poštovní poukázkou
IČ

ID

PROHLÁŠENÍ: Účastník uděluje společnosti AEGON Penzijní fond, a.s. (dále jen „AEGON PF“) jakožto správci osobních údajů výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn, v platném znění, a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby jeho osobní údaje včetně citlivých osobních údajů,
jež poskytl AEGON PF v souvislosti s uzavřením smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo které AEGON PF získal jiným zákonným způsobem, byly AEGON PF nebo jím v souladu s cit. zákonem pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto osobních údajů. AEGON PF bude zpracovávat osobní údaje uvedeným způsobem v rozsahu požadovaném touto smlouvou, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění penzijního připojištění.
Požadované osobní údaje jsou nezbytné k uzavření této smlouvy a jejímu vedení, vyřizování nároků s touto smlouvou souvisejících, řádnému plnění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů a případně k účelům, jejichž plnění je
uloženo AEGON PF platnými obecně závaznými předpisy; odmítnutí jejich poskytnutí má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Zpracovatelem osobních údajů je přímo AEGON PF jako správce osobních údajů nebo osoba pověřená
AEGON PF (obchodní zástupce nebo zprostředkovatel), která je podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, a to za podmínek sjednaných
ve smlouvě s AEGON PF a v rozsahu vymezeném touto smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Osobní údaje mohou být zpřístupněny výlučně osobám, které pro AEGON PF nebo jeho jménem poskytují a zabezpečují
činnosti a služby nezbytné pro řádné plnění účelu zpracování vymezenému výše.
Účastník tímto uděluje souhlas, aby AEGON PF sdělil jeho osobní údaje obsažené v této smlouvě společnostem v rámci skupiny AEGON i do jiných států, a to zejména společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze, Česká republika (za účelem nabízení obchodu a služeb touto společností), AEGON International N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království a společnosti AEGON N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království. Skupina AEGON znamená skupinu osob
sdružených se společností AEGON Penzijní fond, a.s., a to osob, ve kterých má AEGON Penzijní fond, a.s., přímý nebo nepřímý majetkový podíl, dále osob, které mají přímý nebo nepřímý majetkový podíl ve společnosti AEGON Penzijní fond,
a.s., a konečně osob, v nichž kterákoli z výše uvedených osob má přímý nebo nepřímý majetkový podíl.
Účastník má právo na přístup k osobním údajům dle § 12 a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze
v případě, že by AEGON PF porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Účastník potvrzuje, že byl o těchto právech ze strany AEGON PF řádně poučen.

Prodejce

Poradce A

% Poradce B

% Kód případu

Datum podpisu
Nabytí účinnosti dne
(Při nevyplnění, nabývá účinnosti 1. dne následujícího měsíce.)

Podpis účastníka

Podpis zástupce AEGON pověřeného uzavřením smlouvy

Totožnost účastníka byla před podpisem ověřena zástupcem AEGON dle platného průkazu totožnosti.

Originál pro penzijní fond; 1. kopie pro zástupce AEGON; 2. kopie pro účastníka

ZMĚNA V ÚDAJÍCH O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ

DODATEČNĚ SJEDNANÉ PENZE

ZMĚNA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

AEGON Penzijní fond, a.s., se sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ: 279 16 430, zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12020 (dále jen „AEGON“).

