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DÔCHODOK F – Programový výber 
 

 

 
DÔCHODOK F nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty zostávajú Vaše nasporené 
prostriedky v DSS, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. 
DSS bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z Vášho osobného dôchodkového účtu 
za vopred dohodnutých podmienok. V uvedenej dohode si určíte, v akej mesačnej výške, 
prípadne ako dlho chcete dôchodok poberať.  Zmenu mesačnej výšky dôchodku ako aj dĺžku 
obdobia výplaty si môžete kedykoľvek dohodnúť s vašou DSS. DSS Vám dôchodok bude 
vyplácať, až kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. 
Vzhľadom na to, že Vaše prostriedky zostávajú počas celého obdobia vyplácania dôchodku 
v dôchodkovom fonde, DSS Vám vopred nevie garantovať výšku Vášho mesačného dôchodku 
a zároveň aj dĺžku jeho výplaty. V prípade Vašej smrti sú nevyčerpané prostriedky na Vašom 
osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia. Vyplácanie DÔCHODKU F si môžete 
dohodnúť aj s inou DSS, než s tou, v ktorej ste si počas svojho života sporili. 
 

 

 
 

Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame 
nasledovný príklad, ako by mohol 
vyzerať Váš dôchodok vyplácaný DSS, 
ak by ste sa rozhodli pre DÔCHODOK 
F.  
 

! 
 

Uvedený príklad je iba ilustračný, 
skutočná výška Vášho dôchodku závisí 
nielen od výšky Vašej nasporenej sumy, 
ale aj od zhodnotenia dôchodkového 
fondu počas obdobia výplaty Vášho 
dôchodku. 

 

 

 
DÔCHODOK F – pánovi Martinovi po zakúpení jedného z variantov doživotného dôchodku 
zostane na osobnom dôchodkovom účte v DSS suma 10 000 €. Pán Martin sa rozhodne túto 
sumu použiť na DÔCHODOK F vyplácaný DSS BETA, s ktorou uzavrie dohodu o vyplácaní 
dôchodku programovým výberom.  V tejto dohode sa DSS BETA zaviaže pánovi Martinovi 
vyplácať dôchodok vo výške 90 € mesačne. Táto suma sa pánovi Martinovi bude vyplácať 
dovtedy, kým sa prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte úplne nevyčerpajú. Dĺžka 
obdobia výplaty bude závisieť aj od zhodnotenia dôchodkového fondu počas obdobia 
vyplácania tohto dôchodku. Ak by pán Martin zomrel skôr, ako mu bude vyplatená celá 
nasporená suma, nevyplatené prostriedky budú predmetom dedenia.  
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