
 

VZOR 

 

 

 

1. Predpokladaná suma predčasného starobného dôchodku (I. pilier) 5) 

2. Najvyššia ponuka doživotného dôchodku (II. pilier) 6) 

3. Súčet sumy predčasného starobného dôchodku z I. piliera a najvyššej ponuky 
doživotného dôchodku z II. piliera 

7) 

4. Suma potrebná pre splnenie podmienky na výplatu predčasného starobného 
dôchodku (t.j. suma vyššia ako 1,2 násobok životného minima) 

8) 

5. Do splnenia podmienky na výplatu predčasného starobného dôchodku Vám chýba 
9) 

 

 

PONUKOVÝ LIST 

 

 

Údaje o sporiteľovi
 1

) 

 
 

 
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 vo výške 
potrebnej na splnenie podmienok pre výplatu 
predčasného starobného dôchodku. 
 
Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte Sociálnu 
poisťovňu: ...4). 

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

10
)
 



 

 

 

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) Uvádzajú sa kontaktné údaje Sociálnej poisťovne, najmä telefónne číslo a webové sídlo. 

5) Uvádza sa suma predčasného starobného dôchodku podľa § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na ktorý by sporiteľovi vznikol 

nárok, ak by uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového 

sporenia, na základe ktorej by sa mu vyplácal doživotný dôchodok, v sume vyššej než 

rozdiel 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 

písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov platnej k 31. dňu odo dňa vydania certifikátu 

podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy predčasného starobného dôchodku podľa § 67 ods. 2 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

6) Uvádza sa najvyššia suma doživotného predčasného starobného dôchodku, ktorú by 

sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém vyhotovil  poistiteľ podľa § 46 

ods. 1 písm. a) zákona, ak by mu nevyhotovil oznámenie podľa § 46 ods. 1 písm. b) 

druhého bodu zákona, ak druhá veta neustanovuje inak. Ak suma uvedená v certifikáte 

podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na to, aby aspoň jeden poistiteľ vyhotovil ponuku 

doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v sume podľa § 46e ods. 8 zákona, 

uvedie sa číslo 0. 

7) Uvádza sa súčet súm v bodoch 5) a 6). 

8) Uvádza sa suma 1,2 – násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa 

§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31. dňu odo dňa vydania certifikátu 

podľa § 45 ods. 1 zákona zvýšená o 0,01 eura. 

9)  Uvádza sa rozdiel súm v bode 8) a 7). 

10) 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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