
VZOR 

 

 

 Vážený sporiteľ, výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte 
nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného zo starobného dôchodkového 
sporenia. Výška Vašich doživotne vyplácaných dôchodkov postačuje na splnenie podmienky pre 
poberanie dočasného dôchodku a programového výberu, ale momentálne Vám neboli vyhotovené 
ponuky na dočasný dôchodok ani na programový výber. Môžete však požiadať o vyplácanie 
programového výberu dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), ktorej ste sporiteľom. Ak máte 
záujem o programový výber, kontaktujte Vašu DSS. 

Názov DSS Telefonický kontakt Webové sídlo       6) 

   

PONUKOVÝ LIST 

 

 

Údaje o sporiteľovi
 1

) 

 
 

 
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list 
z centrálneho informačného ponukového systému. 
Spolu s ponukovým listom ste dostali aj ďalšie 
užitočné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri 
Vašom rozhodovaní ako naložiť so svojimi 
úsporami z II. piliera. Nasledujúce strany preto 
čítajte veľmi pozorne. 

 
Identifikačné číslo sociálneho 
zabezpečenia:2) 
 
Nasporená suma:3) 
 
 

 
Programový výber alebo dočasný dôchodok 
môžete poberať ak je súčet Vašich doživotne 
vyplácaných dôchodkov vyšší ako ...4). 
Do súčtu doživotne vyplácaných dôchodkov 
vstupujú: 

1. Starobný dôchodok z I. piliera 
2. Predčasný starobný dôchodok 

z I. piliera 
3. Invalidný dôchodok 
4. Vdovský dôchodok z I. piliera 
5. Vdovecký dôchodok z I. piliera 
6. Výsluhový dôchodok  
7. Invalidný výsluhový dôchodok 
8. Vdovský výsluhový dôchodok 
9. Vdovecký výsluhový dôchodok 
10. Obdobné dôchodky vyplácané z cudziny 

11. Doživotný dôchodok z II. piliera 
 

 
Centrálny informačný ponukový systém 
eviduje, že sú Vám ku dňu vyhotovenia 
ponúk vyplácané nasledovné dôchodky:5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ak poberáte dôchodok, ktorý centrálny 
informačný ponukový systém neeviduje, 
kontaktujte Sociálnu poisťovňu. 



 

 

 
Vo Vašej 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.  
 

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom a ďalšími užitočnými 
informáciami nájdete v ďalšej časti svojho ponukového listu. 7

)
 



 

 

Vysvetlivky: 

 

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu 

s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok. 

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa. 

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

4) Uvádza sa referenčná suma podľa § 46da zákona. 

5) Uvádzajú sa všetky dôchodkové príjmy sporiteľa evidované v centrálnom informačnom 

ponukovom systéme potrebné pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a 

ods. 2 zákona. Pod dôchodkové príjmy sporiteľa podľa predchádzajúcej vety sa uvedie 

veta „Súčet Vašich doživotne vyplácaných dôchodkov:“ a ich súčet v eurách. Ak sporiteľ 

nemá v centrálnom informačnom ponukovom systéme evidovaný žiadny z týchto 

dôchodkov, namiesto tabuľky sa uvedie len toto oznámenie: „V centrálnom informačnom 

ponukovom systéme nemáte evidovaný žiadny vyplácaný dôchodok, ktorý je rozhodujúci 

pre Váš nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok.“. 

6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej 

telefónneho čísla a webového sídla. 

7) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44 mm od horného 

okraja strany a 13 mm od ľavého okraja strany. 

 


