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Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list 
z centrálneho informačného ponukového 
systému. Výška nasporených prostriedkov na 
Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje 
na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného 
zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás je 
pripravená výplata dôchodku programovým 
výberom v režime malej nasporenej sumy. 
Vysvetlenie programového výberu v režime malej 
nasporenej sumy (Dôchodok H) spolu s 
jednoduchým príkladom a ďalšími užitočnými 
informáciami nájdete v ďalšej časti svojho 
ponukového listu. Ak máte záujem o programový 
výber, kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú 
spoločnosť (DSS). 

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

Vzhľadom na to, že ste dovŕšili dôchodkový vek a poberáte invalidný dôchodok, môže Vám 
vzniknúť nárok na minimálny dôchodok. Jednou z podmienok je, aby ste na výplatu 
dôchodku z II. piliera použili celú svoju nasporenú sumu.4) ! 

 
Centrálny informačný ponukový systém eviduje, 
že sú Vám ku dňu vyhotovenia ponúk vyplácané 
nasledovné dôchodky, na ktoré sa prihliada pri 
posudzovaní nároku na minimálny dôchodok:5) 
 
 
Úhrn vyplácaných dôchodkov:6) 

 
Sociálna poisťovňa eviduje, že ste získali ...7) 
kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. 
Z tohto dôvodu  Vám môže vzniknúť nárok na 
minimálny dôchodok v sume ...8) % sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu. K ...9) to predstavuje ...10) eur.  
 
Suma Vášho dôchodku z II. piliera sa Vám 
započíta do úhrnu dôchodkov, na ktoré sa 
prihliada pri posudzovaní nároku na minimálny 
dôchodok. Ak bude tento úhrn aj potom, ako si 
dohodnete vyplácanie dôchodku z II. piliera 
nižší ako ...10) eur, rozdiel do tejto sumy Vám 
Sociálna poisťovňa automaticky doplatí 
prostredníctvom zvýšenia invalidného 
dôchodku z I. piliera. 



 

 

 

Názov DSS Telefonický kontakt             Webové sídlo     11) 

  12) 



 

 

 

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) Odsek a nasledujúce časti tabuľky sa uvádzajú len vtedy, ak je sporiteľ poberateľom 

invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a splní podmienky nároku na 

minimálny dôchodok podľa § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

zákona č. 140/2015 Z. z. za predpokladu, že si dohodne vyplácanie starobného dôchodku 

podľa § 30 zákona a úhrn súm  dôchodkov podľa § 82b ods. 3 písm. c) zákona  

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., vyplácaných 

sporiteľovi ku dňu vydania certifikátu podľa § 45 ods. 2 zákona, je nižší, ako suma podľa 

§ 82b ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015  

Z. z. vzhľadom na obdobie dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 4 zákona  

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorú sporiteľ ku 

dňu vydania certifikátu podľa § 45 ods. 2 zákona získal. 

5) Uvádzajú sa všetky dôchodkové príjmy sporiteľa podľa § 82b ods. 3 písm. c) zákona  

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktoré sú mu 

vyplácané ku dňu vydania certifikátu podľa § 45 ods. 2 zákona. 

6) Uvádza sa úhrn súm všetkých dôchodkových príjmov sporiteľa podľa § 82b ods. 3 písm. 

c)  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktoré 

sú mu vyplácané ku dňu vydania certifikátu podľa § 45 ods. 2 zákona.   

7) Uvádza sa obdobie dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorú sporiteľ získal. 

8) Uvádza sa suma minimálneho dôchodku v percentuálnom vyjadrení sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z.  

o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok platnej  

k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný certifikát podľa § 45 zákona, 

prislúchajúca obdobiu dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 4 zákona č. 461/2003  

Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorú získal sporiteľ ku dňu 

vydania certifikátu podľa § 45 ods. 2 zákona. 

9) Uvádza sa deň vydania certifikátu podľa § 45 ods. 2 zákona. 

10) Uvádza sa suma minimálneho dôchodku podľa § 82b ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z. prislúchajúca obdobiu 

dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorú získal sporiteľ ku dňu vydania certifikátu 

podľa § 45 ods. 2 zákona. 

11) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu  

s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla. 

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

okraja strany a 13 mm od ľavého okraja strany. 
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