
VZOR 

(časť ponukového listu) 

 

Ak ste sa rozhodli použiť nasporené prostriedky (...1)) alebo ich časť na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť 
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto 
tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do ...2). 

 

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť: 
 

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú 
alebo, 

b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.  
 

DSS, v ktorej si sporíte, Vám cez centrálny informačný ponukový systém neponúkla programový výber. Ak máte záujem poberať programový 
výber práve od Vašej DSS, kontaktujte ju  po skončení platnosti  ponúk predložených v tomto ponukovom liste. 
 

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu. 
Alfanumerický kód Vašich ponúk programového výberu je:4) 

 

Informačný modelový príklad: 
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná z  Vašej nasporenej sumy. Vo Vašom prípade ide o sumu ...1). Pri určení 
vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni ...5) % ročne. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber 
v tejto výške: 

 ...6)  mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov, 

 ...7) mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov, 

 ...8) mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.  
 

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu ! 
*  zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere  

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS 

Názov DSS Telefonický kontakt Webové sídlo                           2) 

   

   



 

 

Vysvetlivky: 

 

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona v eurách. 

2) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky. 

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli 

sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho 

čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú 

v abecednom poradí. 

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom 

vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom. 

5) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM). 

6) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom v eurách 

po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za 

predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej 

TÚM. 

7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom v eurách 

po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za 

predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej 

TÚM. 

8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom v eurách 

po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za 

predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej 

TÚM. 


