
 

VZOR 

(časť ponukového listu) 

 

 

 
Momentálne Vám nebolo cez centrálny informačný ponukový systém ponúknuté vyplácanie dôchodku programovým výberom ani 
dočasným dôchodkom. Ak však máte záujem použiť časť svojej nasporenej sumy (maximálne ...1) €) na programový výber, kontaktujte svoju 
dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), aby ste sa s ňou dohodli na vyplácaní dôchodku programovým výberom. Kontaktné údaje 
nájdete uvedené nižšie.2) 

 

Momentálne Vám nebolo cez centrálny informačný ponukový systém ponúknuté vyplácanie dôchodku programovým výberom ani 
dočasným dôchodkom. Ak však máte záujem použiť svoju nasporenú sumu vo výške ...3) € na programový výber, kontaktujte svoju 
dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), aby ste sa s ňou dohodli na vyplácaní dôchodku programovým výberom. Kontaktné údaje 
nájdete uvedené nižšie.4) 
 

 
V svojej 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 nájdete v ďalšej časti svojho ponukového listu. 

Ak máte záujem o programový výber (Dôchodok F) kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS). 

Názov DSS Telefonický kontakt Webové sídlo 

  5) 



 

 

 

Vysvetlivky: 
1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je 

potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie  

podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona. 

2) Odsek sa uvádza len vtedy, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok 

a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona 

a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, 

ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková 

správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom. 

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

4) Odsek sa uvádza len vtedy, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa 

podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na 

vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny 

poistiteľ nevyhotovil ponuky na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská 

spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom. 

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

telefónneho čísla a webového sídla. 
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