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 Užitočné informácie o dôchodkoch z II. piliera 

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť? 
 

Nie. Ak si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu 
s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.  

 

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne? 
 

Áno. Výber poisťovne je iba Vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si 
sporili. 
 

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok? 
 

Nie. Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak 
chcete poberať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky 
poberať z tej istej poisťovne. 
 

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS? 
 

Áno. Programový výber môžete vždy poberať od DSS, ktorej ste sporiteľom. 
Ak nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať 
programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk týmto spôsobom:  

 

a) požiadajte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o vydanie akceptačného listu, 
b) pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu, 
c) Vaša nová DSS Vás bude informovať o úspešnom prestupe. 

 

Z akého dôchodkového fondu sa mi bude vyplácať programový výber? 
 

Programový výber sa Vám môže vyplácať len z dlhopisového garantovaného dôchodkového 
fondu. 
 

Čo ak som si platil/a aj dobrovoľné príspevky? 
 

Obdobne ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, môžete mať uzatvorenú 
iba jednu dohodu, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať programový výber. Výnimkou 
z tohto pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky. Tieto si môžete nechať 
vyplatiť programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový vek alebo poberáte 
predčasný starobný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve dohody, na základe 
ktorých sa Vám bude vyplácať dôchodok programovým výberom. 

  
 

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať ani jednu ponuku? 
 

Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať ani jednu ponuku, môžete 
opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku 
odložiť.. 

 

Ako často sa mi bude dôchodok z II. piliera vyplácať? 
 

 Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako v I. pilieri. Na rozdiel od 
I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne vopred, ale mesačne pozadu. 


