Bratislava, 6. februára 2019

AXA POSLALA VÝPIS Z ÚČTU K 3. PILIERU KLIENTOM
VÝNIMOČNE AJ POŠTOU
Podľa novej platnej legislatívy už posielajú všetky dôchodkové spoločnosti výpisy k účtu
doplnkového dôchodkového sporenia svojim klientom len elektronicky. Túto povinnosť mali do
31. januára. Keďže mnoho Slovákov pri uzatvorení zmluvy neuviedlo mailovú adresu, prípadne ju
nezaktualizovalo, skupina AXA im ich zaslala výnimočne aj v papierovej forme. Týmto
proklientským krokom zároveň opäť vyzýva svojich klientov, aby si skontrolovali svoje údaje
v zmluve a doplnili svoj kontaktný email. Podobné zmeny sa čoskoro dotknú aj 2. piliera.

Úprava legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2019, sa vzťahuje na výpisy z doplnkového
dôchodkového sporenia za rok 2018. Skupina AXA sa rozhodla urobiť tento rok výnimku a klientom, ktorí si
neaktualizovali svoje údaje, zaslala tento rok ešte výpis v papierovej forme. ,,Pre správne doručovanie
elektronických výpisov z 3. piliera je dôležité, aby si klienti skontrolovali a najmä zaktualizovali údaje, ktoré
zadali pri zakladaní zmluvy. Mnohí klienti žiadnu e-mailovú adresu neuviedli, prípadne je neplatná alebo
dlhodobo nepoužívaná. Preto chceme našich klientov požiadať, aby si našli pár minút a venovali ich kontrole
údajov v zmluve,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA pre Slovensko a Českú
republiku.
Klienti tak môžu urobiť viacerými spôsobmi. Najjednoduchší spôsob je nahlásiť tieto zmeny na AXA linku (02 –
2929 2929). ,,Skontrolovať si svoje údaje v zmluve môžu klienti aj prostredníctvom svojho prístupu na osobný
účet Moja AXA, ktorý má zriadený každý klient,“ vysvetľuje Pavel Trávnik, vedúci úseku administratívy fondov pre
Slovensko a Českú republiku. Kontrolu alebo samotnú zmenu údajov môžu vykonať priamo tu.
V minulých dňoch zasielali dôchodkové spoločnosti svojim klientom aj výpisy z 2. dôchodkového piliera, ktorého
sa bude týkať podobná zmena. Klienti si ich ešte často zamieňajú, a preto je možné, že sa spoliehajú na papierovú
podobu výpisu, prípadne zmeny nezaregistrovali. ,,Ak ste vstúpili do druhého piliera, vaše odvody odchádzajú
do Sociálnej poisťovne a tá ich následne rozdelí. Časť si ponechá a vypláca z nich súčasné dôchodky, druhú časť
posiela dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), s ktorou máte uzavretú zmluvu. Je to dobrovoľný pilier,
avšak ak ste tam raz vstúpili, vystúpiť už nemôžete,“ vysvetľuje rozdiel medzi 2. a 3. pilierom Maroš Ovčarik
z portálu Finančnýkompas.sk. ,,Tretí pilier je najčastejšie spojený s tým, že časť príspevku si platí zamestnanec
sám a druhú časť mu prispieva zamestnávateľ. Tento pilier je úplne dobrovoľný, okrem ľudí, ktorí vykonávajú
rizikové práce,“ hovorí Maroš Ovčarik.
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Skupina AXA je svetovým lídrom v oblasti poistenia a správy majetku. Viac než
160 000 zamestnancov sa stará o 105 miliónov klientov v 64 krajinách celého sveta. V
Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS) boli výnosy skupiny za rok 2017
ocenené na čiastku 98,5 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. decembru 2017
mala spoločnosť AXA pod správou aktíva vo výške 1439 miliardy EUR. Americká depozitná
podielová spoločnosť AXA je rovnako uvedená na platforme OTC QX pod označením AXAHY.
Skupina AXA je zahrnutá do najvýznamnejších medzinárodných indexov SRI, ako sú Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakladajúcim členom Finančnej iniciatívy OSN
(UNEP FI), Princípov udržateľného poistenia OSN (PSI) a signatárom Zásad zodpovedných investícií
OSN.
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AXA v Českej republike a na Slovensku pôsobí prostredníctvom penzijnej spoločnosti (na Slovensku
následne cez doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť), životnej
poisťovne, poisťovne (so zameraním na neživotné poistenie), a investičnej spoločnosti. Má viac než
1,35 miliónov aktívnych klientov, 515 zamestnancov a viac než 4,4 miliardy eur aktív pod správou.
Táto tlačová správa a informácia bola zverejnená spoločnosťou AXA podľa článku L. 451-1-2
francúzskeho Peňažného a finančného zákonníka a články 222-1 a násl. Všeobecné nariadenia pre
finančníkov spoločnosti Autorité des marchés sú k dispozícii na internetových stránkach skupiny
AXA Group (www.axa.com).
TÁTO TLAČOVÁ SPRÁVA JE K DISPOZÍCII AJ NA WWW.AXA.SK
DÔLEŽITÉ PRÁVNE INFORMÁCIE A ZÁRUČNÉ PREHLÁSENIE O NÁSLEDUJÚCICH ZVEREJNENIACH
Niektoré prehlásenia obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu týkať budúcich udalostí, trendov, plánov alebo cieľov. Tieto výhľadové prehlásenia môžu byť vystavené rôznym rizikám a ovplyvnené faktormi,
ktoré môžu spôsobiť, že plány a ciele spoločnosti AXA sa môžu líšiť od plánov a cieľov deklarovaných. Viac informácií k týmto faktorom a riskantným situáciám, ktoré môžu ovplyvniť biznis a/lebo výsledky
operácií spoločnosti AXA, nájdete vo Výročnej správe vydanej k 31. decembru 2017, v štvrtej časti „Risk factors and risk management“. Spoločnosť AXA nemá žiadnu povinnosť aktualizovať alebo revidovať
tieto výhľadové prehlásenia, či už sa jedná o reflexiu nových informácií, budúcich udalostí, či iného.
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