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Pribudnú nové užitočné informácie: o tom, koľko si pravdepodobne 
nasporíte a aký pravdepodobne bude váš dôchodok z druhého piliera

Ak ste ešte mladší ako 45 rokov a sporíte si aj v Garantovanom fonde 
GARANT, ponúkneme vám tiež alternatívnu prognózu, o koľko viac 
na účte aj o koľko vyšší dôchodok môžete mať, ak sa presuniete do 
negarantovaného fondu PROGRES

Dozviete sa, či ste si určili oprávnené osoby pre výplatu 
nasporenej sumy v prípade smrti alebo by ich bolo dobré doplniť.

Zistíte, o koľko vyšší môžete mať dôchodok, ak si začnete sporiť 
dobrovoľné príspevky, prípadne zvýšite sumu príspevkov, ktorú 
posielate

Ak v roku 2021 dovŕšite vek 59 alebo 62 a viac rokov, dostane spolu 
s výpisom aj Informácie o dôchodkoch. Nájdete tu predpokladanú výšku 
dôchodku a možnosti, ako poberať dôchodok či ako naložiť s nasporenou 
sumou

Výpis po novom! 
Po 15 rokoch prichádza zmena: 

Bude sa meniť najdôležitejší dokument v komunikácii medzi sporiteľom a správcom úspor 
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Výpisy z osobného dôchodkového účtu budeme posielať 

sporiteľom už posledný januárový týždeň  

Spolu s výpisom môžu naši sporitelia v obálke dostať tiež: 

1, v prípade, že ešte nemajú uzavretú Dohodu a elektronickej 

komunikácii, budú mať možnosť to zmeniť a tým si zabezpečiť 

možnosť meniť fondy v pohodlí domova prostredníctvom 

portálu pre sporiteľov 

2, sporitelia, ktorí dosiahli vek 59 až 62 rokov, a  v roku 2021 

výnimočne aj sporitelia nad 62 rokov, budú mať v obálke taktiež 

informácie o dôchodkoch, ktoré budú môcť v blízkej budúcnosti 
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Ako budú nové výpisy z osobného dôchodkového sporenia vyzerať a ako sa 

v nich vyznať 

 

 

 

 

Celkovo bude 23 rôznych 
alternatív výpisov podľa toho 

v akej fáze sporenia sa 
sporiteľ nachádza a v akých 

fondoch má svoje úspory

V1-V12 sa bude týkať sporiteľov, ktorí 
už čerpajú dôchodok

-čerpajú programový výber (V1-V4)

-previedli časť sumy do životnej 
poisťovňe, previedli do inej DSS na 
programový výber, čerpajú výnos z 

investovania (V5-V8)

-majú vydaný certifikát ku dňu výpisu 
(V9-V12)

V13-V23 sa bude týkať sporiteľov, 
ktorí sú v sporiacej fáze

- majú na ODÚ ku dňu  výpisu nulový 
zostatok (V13)

- majú už dôchodkový vek (V14-V15)

-majú vek viac ako 51 (V16-V17) ale 
menej ako dôchodkový vek

-majú vek medzi 45 -51 (V18-V19)

-majú menej ako 45 a majú časť úspor 
v Garante (V20-V21)

-majú menej ako 45, a ku dňu výpisu 
mali úspory iba vo fonde Progres 

(V22-V23)

Označenie V1-V23 nájdete na druhej strane každého výpisu vľavo dole, podľa toho vieme 

ľahko identifikovať, o ktorý výpis sa konkrétne jedná 
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Informácie vo výpise rozdeľujeme do viacerých blokov: 

 

 

Blok A
Údaje z osob.
dôchod. účtu 
sporiteľa a o 
predpoklad.

dôchodku

nachádza sa vo 
všetkých 

výpisoch V1-V23

-Aktuálny zostatok na účte 

-Prognóza doživotného dôchodku z druhého piliera (iba pre sporiteľov 
v sporiacej fáze). Počíta sa z prognózy nasporenej sumy v Bloku B, resp. pre 
sporiteľov v dôchodkovom veku z ich aktuálneho zostatku na účte. Výpočet 
zohľadňuje dnešné pravidlá pre doživotné dôchodky (napr. 7 -ročné dedenie)

-Prognóza doživotného dôchodku z druhého piliera upravený o infláciu 
(počíta sa pre sporiteľov, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek a predpokladá 
sa vo výške 2% ročne)

-Predpokladaný dôchodkový vek (uvádza sa tabuľkový vek odchodu do 
dôchodku, obsahujú ho výpisy pre sporiteľov v sporiacej fáze) 

-Informačné texty (pre sporiteľov, ktorí majú prostriedky na certifikáte ku dňu 
výpisu a pre sporiteľov, ktorí majú nulovú hodnotu majetku ku dňu výpisu)

Blok B
Základná 
prognóza

nachádza sa vo  
výpisoch V16-

V23

-Počíta sa pre základný, optimistický a pesimistický scenár

-Predpokladá sa aktuálne rozloženie úspor a príspevkov sporiteľa ku dňu 
výpisu

-Odlišujú sa:

a) predpokladom budúceho rastu mzdy (teda príspevku) sporiteľa

b) predpokladom zhodnotenia jednotlivých fondov

Nasporená suma sa počíta nasledovne: 

1, vypočíta sa priemerný príspevok (povinný aj dobrovoľný) za posledné dva 
roky 

2, z neho sa vypočítajú budúce príspevky do oboch fondov až do dosiahnutia 
dôchodkového veku, pre jednotlivé scenáre

a) povinné príspevky rastú podľa očakávaného rastu mzdy pre 
jednotlivé scenáre

b)dobrovoľné sa nemenia za celé obdobie

3, príspevky sa v jednotlivých fondoch zhodnocujú podľa predpokladov pre 
základný, optimistický a pesimistický scenár

Doživotný dôchodok - počíta sa z nasporenej sumy pre každý scenár 
matematicko poistnými vzorcami z úmrtnostných tabuliek
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Blok C
Alternatívna 

prognóza

nachádza sa vo  
výpisoch V20 a 

V21

-Počíta sa sporiteľom pod 45 rokov, ak ku dňu výpisu majú aspoň časť 
majetku vo fonde GARANT

Nasporená suma – počíta sa rovnakým postupom ako pri základnej prognóze, 
výška príspevkov je rovnaká ako v základnej prognóze ale všetky smerujú do 
fondu PROGRES a aj súčasný majetok ku dňu výpisu sa celý presunie do fondu 
PROGRES

Blok D
Zhodnotenie 

fondov

nachádza sa vo  
výpisoch V1-V12

a V14-V23

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci 
kalendárny rok a za posledných 10 kalendárnych rokov

Blok E
Údaje o 
celkovej 
hodnote 

Vašich úspor

Údaje o 
odplatách, 

nákladoch a 
poplatkoch

nachádza sa vo  
výpisoch V1-V12

a V14-V23

Tranzakčná tabuľka zobrazuje: 

-počiatočné stavy majetku v jednotlivých fondoch

-rôzne druhy pohybov počas roka

-suma povinných príspevkov, ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový 
účet sporiteľa v príslušnom dôchodkovom fonde počas obdobia, za ktoré sa 
výpis zasiela

-suma dobrovoľných príspevkov, ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový 
účet sporiteľa v príslušnom dôchodkovom fonde počas obdobia, za ktoré sa 
výpis zasiela

-prestupy medzi dôchodkovými fondmi - riadok sa môže uvádzať, ak sporiteľ 
prestúpil medzi dôchodkovými fondmi spravovanými tou istou dôchodkovou 
správcovskou spoločnosťou

-čisté zhodnotenie - uvádza sa suma zhodnotenia za obdobie, za ktoré sa 
výpis zasiela, znížená o odplaty, náklady a poplatky 

-koncové stavy majetku v jednotlivých fondoch 

(ak mal sporiteľ počas roka iba jeden fond, má tabuľka iba jeden stĺpec) 

-Zostávajúce dôchodky - informácia o počte a predpokladanej priemernej 
výške zostávajúcich dôchodkov určených na výplatu , riadok sa uvádza, ak 
sporiteľovi počas obdobia, za ktoré sa výpis zasiela, bol vyplatený aspoň jeden 
dôchodok 
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Blok E
Údaje o 
celkovej 
hodnote 

Vašich úspor

Údaje o 
odplatách, 

nákladoch a 
poplatkoch

nachádza sa vo  
výpisoch V1-V12

a V14-V23

Doplňujúce informácie:

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za 
vedenie účtu (1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených 
platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchod.účet 
sporiteľa

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom 
osobnom dôchodkovom účte, navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu 
osobnému dôchodkovému účtu

https://ucty.all ianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f

-Čím viac sa sporiteľ blíži k veku odchodu do dôchodku, tým by mali byť jeho 
investície bezpečnejšie. Preto podľa zákona dovŕšením veku 52 rokov budú 
Vaše úspory postupne presúvané do menej rizikových investícií

Tabuľka s nákladmi zobrazuje:

-Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z 
príspevku sporiteľa pred pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný 
dôchodkový účet

-Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v 
garantovanom aj negarantovanom fonde

-Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu 
za zhodnotenie majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného 
vzorca, ktorý sa používa na výpočet odplaty, má zápornú hodnotu

-Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený 
matematicky na dve desatinné miesta

Doplňujúce informácie:

-Výkonnosť dôchodkového fondu sa počíta každý pracovný deň. Odplata za 
zhodnotenie sa zúčtuje len za tie dni, v ktorých výkonnosť dôchodkového 
fondu prekoná svoju historicky najvyššiu hodnotu
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Blok F
Dobrovoľné

príspevky 

nachádza sa vo  
výpisoch V16-

V23

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením 
dobrovoľných príspevkov

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch 
(pesimistický, základný, optimistický)

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš 
aktuálny dobrovoľný príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete 
dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších parametrov

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po 
uzatvorení dodatku k zmluve:

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_pris
pevky_202011.pdf

Blok G
Oprávnená 

osoba

nachádza sa vo 
všetkých 

výpisoch V1-V23

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom 
sporení uzatvorenej s DSS má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. 
viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho úmrtia bez dedického 
konania

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, 
nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o:

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde

3. prognózu dôchodku

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pil ieri

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po 
uzatvorení dodatku "Určenie poberateľa v prípade smrti sporiteľa":

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberat
ela_202011.pdf
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*Riadok Ac -  Uvádza sa v Bloku B ak sporiteľ čerpá: „Programový výber“, „Výnos z investovania“, 

„Suma v certifikáte“, „Suma prevedená do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ alebo „Suma 

prevedená do poisťovne. 

 

čerpá programový výber

má 1 fond

nemá Ac riadok* má Ac riadok*

má 2 fondy

nemá Ac riadok* má Ac riadok*

Výpisy V1-V4 majú spoločné, že sporiteľ už čerpá Programový výber, závisí však od toho 

v akej fáze čerpania je, v akom/akých fondoch zhodnocuje svoje úspory a to či výpis 

obsahuje tzv. riadok Ac* a podľa toho vieme ľahko identifikovať, čo bude daný výpis 

obsahovať, resp. aký vzhľad a formu bude mať 

-obsahujú informáciu „ZOSTÁVAJÚCE DOCHODKY“ – t.j. na koľko splátok mu ostáva 

aktuálna suma úspor, ak bude čerpať rovnakým tempom ako doteraz  

 

V1 V2 V3 V4 
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Informácie o 

sporiteľovi  

Blok A 

Blok D 

Blok E 

Výpis V1 
vzor 

vzor 
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Blok E 

Blok G 

V 1 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ čerpá / čerpal “ Programový výber”) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Prognózu 

dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Alternatívnu 

prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V1 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, spísal žiadosť na výplatu 

dôchodku z II.piliera Programovým výberom ale ešte ho nečerpá a preto platí nasledovné: 

1, vo výpise je iba jeden stĺpec (pretože je iba 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E neobsahuje Ac riadok (Ac riadok = Programový výber), pretože ho ešte do dátumu 31.12.2020 

nezačal čerpať, iba má spísanú žiadosť) 

3, Blok E obsahuje tiež informáciu o: 

Zostávajúce dôchodky – zobrazuje počet mesačných splátok, ktoré bude ešte sporiteľ čerpať a výšku 

mesačnej splátky 

4, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V1 

vysvetlenie

e 



15 
 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak navýšenie 

mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa  majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%252
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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Informácie o 

sporiteľovi  

Blok A 

Blok D 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ čerpá / čerpal “ Programový výber”) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Prognózu 

dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Alternatívnu 

prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V2 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, spísal žiadosť na výplatu 

dôchodku z II.piliera Programovým výberom a už ho začal čerpať v roku 2020 

1, vo výpise je iba jeden stĺpec (pretože je iba 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Programový výber (tzv. Ac riadok) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E obsahuje Ac riadok, pretože ho začal čerpať už v roku 2020 

3, Blok E obsahuje tiež informáciu o: 

Zostávajúce dôchodky – zobrazuje počet mesačných splátok, ktoré bude ešte sporiteľ čerpať a výšku 

mesačnej splátky 

4, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V2 

vysvetlenie 
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• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak navýšenie 

mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ čerpá / čerpal “ Programový výber”) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Prognózu 

dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Alternatívnu 

prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V3 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, spísal žiadosť na výplatu 

dôchodku z II.piliera Programovým výberom ale ešte ho nečerpá a preto platí nasledovné: 

1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondami (nakoľko má 2 dôchodkové fondy) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E neobsahuje Ac riadok (Ac riadok = Programový výber), pretože ho ešte do dátumu 31.12.2020 

nezačal čerpať, iba má spísanú žiadosť 

3, Blok E obsahuje tiež informáciu o: 

Zostávajúce dôchodky – zobrazuje počet mesačných splátok, ktoré bude ešte sporiteľ čerpať a výšku 

mesačnej splátky 

4, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V3 

vysvetlenie 



23 
 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak navýšenie 

mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ čerpá / čerpal “ Programový výber”) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Prognózu 

dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak Alternatívnu 

prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V4 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, spísal žiadosť na výplatu 

dôchodku z II.piliera Programovým výberom a už ho začal čerpať v roku 2020 

1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje info rmácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondami (nakoľko má 2 dôchodkové fondy) 

-Programový výber (tzv. Ac riadok) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E obsahuje Ac riadok (Ac riadok = Programový výber, pretože ho začal čerpať už v roku 2020) 

3, Blok E obsahuje tiež informáciu o: 

Zostávajúce dôchodky – zobrazuje počet mesačných splátok, ktoré bude ešte sporiteľ čerpať a výšku 

mesačnej splátky 

4, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

Výpis V4 

vysvetlenie 
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• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ už čerpá /čerpal Programový výber a tak navýšenie 

mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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*Riadok Ac -  Uvádza sa v Bloku B ak sporiteľ čerpá: „Programový výber“, „Výnos z investovania“, 

„Suma v certifikáte“, „Suma prevedená do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ alebo „Suma 

prevedená do poisťovne. 

 

 

 

(časť)sumy do životnej 
poisťovne(ŽP),prevod do inej DSS na 
programový výber (PV) alebo výnos z 
investovania

má 1fond

nemá Ac riadok* má Ac riadok*

má 2 fondy

nemá Ac 
riadok*

má Ac riadok*

Výpisy V5-V8 majú spoločné, že sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do 

inej DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania  

Ak zároveň čerpá programový výber, výpis patrí do kategórií V1 – V4 

Výpisy V5 – V8 sa líšia podľa toho či mal sporiteľ počas roka jeden alebo dva fondy a  či 

prevod do ŽP či inej DSS nastal v období výpisu alebo pred ním 

 

V5 V6 V8 V7 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) 

alebo čerpá výnos z investovania) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Alternatívnu prognózu dôchodku 

neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V5 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, previedol (časť)sumy do 

životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania ale ešte 

ho nečerpá a preto platí nasledovné: 

1, vo výpise je iba jeden stĺpec (pretože má iba 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E neobsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania), pretože ho ešte do dátumu 31.12.2020 nezačal čerpať, iba má 

spísanú žiadosť 

3, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

 

Výpis V5 

vysvetlenie

e 
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• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na 

programový výber (PV) alebo čerpá výnos z investovania a tak navýšenie mesačného dôchodku 

prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) 

alebo čerpá výnos z investovania) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Alternatívnu prognózu dôchodku 

neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V6 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde previedol (časť)sumy do 

životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a už ho 

začal čerpať v roku 2020 

1, vo výpise je iba jeden stĺpec (pretože je iba 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako:  

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

- Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej DSS/Vyplatený výnos z investovania 

(tzv. Ac riadok) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E obsahuje Ac riadok, pretože ho začal čerpať už v roku 2020 

3, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V6 

vysvetlenie 
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• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak navýšenie mesačného dôchodku 

prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) 

alebo čerpá výnos z investovania) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Alternatívnu prognózu dôchodku 

neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V7 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, previedol (časť)sumy do 

životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania ale ešte 

ho nečerpá a preto platí nasledovné: 

1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako:  

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondami (nakoľko má 2 dôchodkové fondy) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E neobsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania), pretože ho ešte do dátumu 31.12.2020 nezačal čerpať, iba má 

spísanú žiadosť 

3, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V7 

vysvetlenie 
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• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na 

programový výber (PV) alebo čerpá výnos z investovania výber a tak navýšenie mesačného dôchodku 

prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(ak už sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) 

alebo čerpá výnos z investovania) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Prognózu dôchodku neuvádzame 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej 

DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a tak Alternatívnu prognózu dôchodku 

neuvádzame 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V8 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, previedol (časť)sumy do 

životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na programový výber (PV) alebo čerpá výnos z  investovania a už ho 

začal čerpať v roku 2020 

1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako:  

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondami (nakoľko má 2 fondy) 

-- Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej DSS/Vyplatený výnos z investovania 

(tzv. Ac riadok) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E obsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania), pretože ho začal čerpať už v roku 2020 

3, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

Výpis V8 

vysvetlenie 
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• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu  

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko previedol (časť)sumy do životnej poisťovne(ŽP), do inej DSS na 

programový výber (PV) alebo čerpá výnos z investovania výber a tak navýšenie mesačného dôchodku 

prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti 

sporiteľa":https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
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*Riadok Ac -  Uvádza sa v Bloku B ak sporiteľ čerpá: „Programový výber“, „Výnos z investovania“, 

„Suma v certifikáte“, „Suma prevedená do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ alebo „Suma 

prevedená do poisťovne 

 

sporiteľ má vydaný 
certifikát

-má 1 dôchodkový fond

-má Ac riadok*

-suma v certifikáte

-má 2 dôchod. fondy

-má Ac riadok*

-suma v certifikáte

Výpisy V9-V12 majú spoločné, že sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory 

boli celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu 

Pozn. Verzie V9, V11 sa po konzultáciách s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny 

v neskoršej fáze, zlúčili s výpismi V10 resp. V11 

 

 

V10 V12 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli celé alebo ich časť prevedené 

z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli 

celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu  

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko už sporiteľ požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli 

celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu  

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V10 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, požiadal o dôchodok 

z II.piliera a jeho úspory boli celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. 

certifikátu 

1, vo výpise je jeden stĺpec (pretože sporiteľ má 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Suma v certifikáte 

- Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej DSS/Vyplatený výnos z investovania    

(tzv. Ac riadok) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E obsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania) 

3, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

Výpis V10 

vysvetlenie 
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• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli 

celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu a tak navýšenie 

mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli celé alebo ich časť prevedené 

z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli 

celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu  

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko už sporiteľ požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli 

celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu  

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V12 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, požiadal o dôchodok 

z II.piliera a jeho úspory boli celé alebo ich časť prevedené z  osobného dôchodkového účtu do tzv. 

certifikátu 

1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondmi 

-Suma v certifikáte 

- Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej DSS/Vyplatený výnos z investovania    

(tzv. Ac riadok) 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E obsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania) 

3, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet 

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

Výpis V12 

vysvetlenie 
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• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ už požiadal o dôchodok z II.piliera a jeho úspory boli 

celé alebo ich časť prevedené z osobného dôchodkového účtu do tzv. certifikátu a tak navýšenie 

mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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Výpis V13 je určený pre sporiteľa, na ktorého účet doposiaľ neboli pripísané žiadne príspevky 

zo Sociálnej poisťovne. 

 

 Výpis V13 

vzor 

Informácie o 

sporiteľovi  

Blok A 

Blok G 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľovi neboli doposiaľ pripísané žiadne príspevky zo Sociálnej poisťovne) 

Dôležitá informácia: 

Ak ste naším sporiteľom viac ako 3 mesiace, je to Vaša prvá zmluva o starobnom dôchodkovom sporení 

a ste dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni, preverte si, prosím, u Vášho zamestnávateľa, či za Vás 

platí odvody na dôchodkové poistenie a uvádza správne identifikačné údaje. 

 

BLOK B, C, D, E a F 

-tento výpis neobsahuje spomínané bloky, nakoľko sporiteľovi neboli doposiaľ pripísané žiadne 

príspevky zo Sociálnej poisťovne 

  

Doplňujúce informácie: 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

Výpis V13 

vysvetlenie 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
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sporiteľ má vek vyšší 
alebo rovný 
dôchodkovému veku

-má 1 dôchodkový fond -má 2 dôchod. fondy

Výpisy V14 a V15 sa týkajú sporiteľov, ktorí majú vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku  

a zároveň sú stále v sporiacej fáze 

V14 V15 
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vzor 

Informácie o 

sporiteľovi  

Blok A 

Blok D 

Blok E 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku a zároveň je stále v sporiacej fáze) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok – nerobí sa prognóza, nakoľko sa ráta s tým, že sporiteľ pôjde nasledujúci 

rok do dôchodku, berie sa do úvahy čo má doteraz našetrené a  z toho sa vyrátava predpokladaný 

dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V14 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, má vek vyšší alebo rovný 

dôchodkovému veku a zároveň je stále v sporiacej fáze  

1, vo výpise je 1 stĺpec (pretože sporiteľ má 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E neobsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania) 

4, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet 

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V14 

vysvetlenie 
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• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku a tak 

navýšenie mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku a zároveň je stále v sporiacej fáze) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok – nerobí sa prognóza, nakoľko sa ráta s tým, že sporiteľ pôjde nasledujúci 

rok do dôchodku, berie sa do úvahy, čo má doteraz našetrené a z toho sa vyrátava predpokladaný 

dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-tento výpis neobsahuje Blok B, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju ani Blok C, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V15 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, má vek vyšší alebo rovný 

dôchodkovému veku a zároveň je stále v sporiacej fáze  

1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondami 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Blok E neobsahuje Ac riadok (Ac riadok = Suma prevedená do poisťovne/suma prevedená do inej 

DSS/Vyplatený výnos z investovania) 

4, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

Výpis V15 

vysvetlenie 
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• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

-tento výpis neobsahuje Blok F, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný dôchodkovému veku a tak 

navýšenie mesačného dôchodku prostredníctvom dobrovoľných príspevkov je irelevantné 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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sporiteľ má vek vyšší 
alebo rovný 51

-má 1 DF -má 2 DF

Výpisy V16 a V17 sa týkajú sporiteľov, ktorí majú vek vyšší alebo rovný 51 ale nedosiahli 

dôchodkový vek 

-obsahuje prognózu dôchodku v 3 variantách: pesimistický scenár, základný scenár 

a optimistický scenár + Graf 

-oba výpisy obsahujú vetu o bezpečnosti úspor: „Čím viac sa sporiteľ blíži k veku 

odchodu do dôchodku, tým by mali byť jeho investície bezpečnejšie. Preto podľa 

zákona dovŕšením veku 52 rokov budú Vaše úspory postupne presúvané do menej 

rizikových investícií.“ 

-výpisy sú doplnené o informáciu ako si može sporiteľ zvýšiť dôchodok platením 

dobrovoľných príspevkov 

 

V16 V17 
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Výpis V16 

vzor 

Informácie o 

sporiteľovi  

Blok A 

Blok B 

Blok D 



67 
 

 

 

 

 

V16 
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Blok F 

Blok G 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 51 ale nedosiahol dôchodkový vek) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický spolu s 

grafom 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju Blok C, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 51 ale nedosiahol dôchodkový 

vek 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V16 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, má vek vyšší alebo rovný 51 

ale nedosiahol dôchodkový vek 

 1, vo výpise je 1 stĺpec (pretože sporiteľ má 1 dôchodkový  fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet 

Výpis V16 

vysvetlenie 
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• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

3, výpis obsahuje vetu o bezpečnosti úspor: 

Čím viac sa sporiteľ blíži k veku odchodu do dôchodku, tým by mali byť jeho investície bezpečnejšie. 

Preto podľa zákona dovŕšením veku 52 rokov budú Vaše úspory postupne presúvané do menej 

rizikových investícií. 

 

Dôležitá informácia: 

Od 52 rokov veku sporiteľa musí byť minimálne 10% úspor z  povinných príspevkov v dlhopisovom 

garantovanom dôchodkovom fonde a každý nasledujúci rok o 10% viac, takže od veku 61 rokov veku 

sporiteľa musí mať 100% úspor z povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom 

fonde, pokiaľ sporiteľ nepožiada o 50% zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty 

svojho majetku tvoreného z povinných príspevkov dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. 

Môže tak spraviť vyplnením tlačiva na našom webe: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016954/3a_fond_pomer_sporenia_202011.pdf 

 

 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016954/3a_fond_pomer_sporenia_202011.pdf
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BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve:  

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

 

 

 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 51 ale nedosiahol dôchodkový vek) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický spolu s 

grafom 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju Blok C, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 51 ale nedosiahol dôchodkový 

vek 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V17 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, má vek vyšší alebo rovný 

51 ale nedosiahol dôchodkový vek 

 1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondmi 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

Výpis V17 

vysvetlenie 
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• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

3, výpis obsahuje vetu o bezpečnosti úspor: 

Čím viac sa sporiteľ blíži k veku odchodu do dôchodku, tým by mali byť jeho investície bezpečnejšie. 

Preto podľa zákona dovŕšením veku 52 rokov budú Vaše úspory postupne presúvané do menej 

rizikových investícií. 

 

Dôležitá informácia: 

Od 52 rokov veku sporiteľa musí byť minimálne 10% úspor z  povinných príspevkov v dlhopisovom 

garantovanom dôchodkovom fonde a každý nasledujúci rok o 10% viac, takže od veku 61 rokov veku 

sporiteľa musí mať 100% úspor z povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom 

fonde, pokiaľ sporiteľ nepožiada o 50% zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty 

svojho majetku tvoreného z povinných príspevkov dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. 

Môže tak spraviť vyplnením tlačiva na našom webe: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016954/3a_fond_pomer_sporenia_202011.pdf 

 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016954/3a_fond_pomer_sporenia_202011.pdf
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BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

 

 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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sporiteľ má vek vyšší 
alebo rovný 45

-má 1 DF -má 2 DF

Výpisy V18 a V19 sa týkajú sporiteľov, ktorí majú vek vyšší alebo rovný 45 rokov  

-obsahuje prognózu dôchodku v 3 variantách: pesimistický scenár, základný scenár 

a optimistický scenár + graf 

-výpisy sú doplnené o informáciu ako si može sporiteľ zvýšiť dôchodok platením 

dobrovoľných príspevkov 

 

V18 V19 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 45) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a  služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický spolu s 

grafom 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju Blok C, nakoľko sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 45 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V18 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, má vek vyšší alebo rovný 45 

 1, vo výpise je 1 stĺpec (pretože sporiteľ má 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet 

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

Výpis V18 

vysvetlenie 
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• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

 

 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 45) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický spolu s 

grafom 

BLOK C 

-tento výpis neobsaju Blok C, sporiteľ má vek vyšší alebo rovný 45 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V19 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, má vek vyšší alebo rovný 

45 

 1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondami 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet 

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

Výpis V19 

vysvetlenie 
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• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.pdf 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
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sporiteľ má vek nižší 
ako 45 rokov a má 
nejaké úspory v 
Garante

-má 1 DF -má 2 DF

Výpisy V20 a V21 sa týkajú sporiteľov, ktorí majú vek nižší ako 45 rokov a majú nejaké 

úspory v dlhopisovom garantovanom fonde GARANT 

-obsahuje prognózu dôchodku v 3 variantách: pesimistický scenár, základný scenár 

a optimistický scenár bez grafu 

-obsahujú Alternatívnu prognózu dôchodku 

-výpisy sú doplnené o informáciu ako si može sporiteľ zvýšiť dôchodok platením 

dobrovoľných príspevkov 

 

V20 V21 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek nižší ako 45 rokov a má nejaké úspory v Garante) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický bez 

grafu 

BLOK C 

-obsahuje ALTERNATÍVNU PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU -Počíta sa sporiteľom pod 45 rokov, ak ku 

dňu výpisu majú aspoň časť majetku vo fonde GARANT 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V20 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 1 dôchodkovom fonde, má vek nižší ako 45 rokov 

a ma nejaké úspory v Garante 

 1, vo výpise je 1 stĺpec (pretože sporiteľ má 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet 

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

Výpis V20 

vysvetlenie 
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• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa) 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.p 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek nižší ako 45 rokov a má nejaké úspory v Garante) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a  služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický bez 

grafu 

BLOK C 

-obsahuje ALTERNATÍVNU PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU -Počíta sa sporiteľom pod 45 rokov, ak ku 

dňu výpisu majú aspoň časť majetku vo fonde GARANT 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V21 je určený pre sporiteľa, ktorý má úspory v 2 dôchodkových fondoch, má vek nižší ako 45 

rokov a ma nejaké úspory v Garante 

 1, vo výpise sú 2 stĺpce (pretože sporiteľ má 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondmi 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

Výpis V21 

vysvetlenie 
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• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.p 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
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sporiteľ má vek nižší 
ako 45 rokov a má 
nejaké úspory v 
akciovom fonde 
Progres

-má Progres počas 
celého roka

-má Progres na konci 
roka ale počas roka mal 
aj Garant

Výpisy V22 a V23 sa týkajú sporiteľov, ktorí majú vek nižší ako 45 rokov s  tým že: 

V22 je sporiteľ, ktorý mal všetky úspory počas roka v  akciovo fonge PROGRES 

V23 je sporiteľ, ktorý má všetky úspory na konci roka v  PROGRESE ale počas roka mal 

nejakú časť aj v dlhopisovom garantovanom fonde GARANT 

-obsahuje prognózu dôchodku v 3 variantách: pesimistický scenár, základný scenár 

a optimistický scenár s grafom 

-neobsahujú Alternatívnu prognózu dôchodku 

-výpisy sú doplnené o informáciu ako si može sporiteľ zvýšiť dôchodok platením 

dobrovoľných príspevkov 

 

V22 
V23 
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek nižší ako 45 rokov a mal všetky úspory počas roka v akciovom fonde PROGRES) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický spolu 

s grafom 

-obsahuje vetu: 

Vašu investičnú stratégiu nie je potrebné meniť 

BLOK C 

-neobsahuje Blok C, nakoľko sporiteľ mal všetky úspory počas roka v akciovom fonde PROGRES 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V22 je určený pre sporiteľa, ktorý má vek nižší ako 45 rokov a mal všetky úspory počas roka 

v akciovom fonde PROGRES 

 1, vo výpise je 1 stĺpec (pretože sporiteľ má 1 dôchodkový fond) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

Výpis V22 

vysvetlenie 
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• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve:  

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.p 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
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BLOK A 

-Zobrazuje Aktuálnu hodnotu Vašich dôchodkových úspor 

(sporiteľ má vek nižší ako 45 rokov, mal všetky úspory na konci roka v akciovom fonde PROGRES ale 

počas roka mal nejakú časť aj v Garante) 

-zobrazuje obdobie vyplácania starobného dôchodku 

-Váš predpokladaný dôchodok 

-Váš predpokladaný dôchodok upravený o infláciu 

Dôležitá informácia: ceny tovarov a služieb postupne rastú. Za predpokladaný dôchodok vo výške 337 

EUR si po zohľadnení inflácie vo výške 2% budete môcť kúpiť tovary a  služby, za ktoré by ste dnes 

zaplatili 236 EUR 

-Váš predpokladaný dôchodkový vek (môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí) 

BLOK B 

-zobrazuje PROGNÓZU VÁŠHO DÔCHODKU v 3 scenároch: pesimistický, základný a optimistický spolu 

s grafom 

-obsahuje vetu: 

Vašu investičnú stratégiu nie je potrebné meniť 

BLOK C 

-neobsahuje Blok C, nakoľko sporiteľ mal všetky úspory na konci roka v akciovom fonde PROGRES (počas 

roka mal nejakú časť aj v Garante) 

BLOK D 

-Tabuľka obsahuje nominálne zhodnotenie fondov za predchádzajúci kalendárny rok a  za posledných 10 

kalendárnych rokov 

BLOK E 

-výpis V23 je určený pre sporiteľa, ktorý má vek nižší ako 45 rokov, mal všetky úspory na konci roka 

v akciovom fonde PROGRES ale počas roka mal nejakú časť aj v dlhopisovom garantovanom fonde 

GARANT  

1, vo výpise sú 2 stĺpce (sporiteľ mal počas roka 2 dôchodkové fondy) a obsahuje informácie ako: 

 -celková hodnota Vašich úspor k dátumu… 

 -Povinné príspevky 

-Dobrovoľné príspevky 

-Prestupy medzi dôchodkovými fondmi 

-Čiste zhodnotenie 

-CELKOVÁ HODNOTA VAŠICH ÚSPOR K DÁTUMU… 

2, Tabuľka s nákladmi zobrazuje: 

• -Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu - maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred 

pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet  

• -Odplata za správu - 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj 

negarantovanom fonde 

Výpis V23 

vysvetlenie 
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• -Odplata za zhodnotenie - 10% zo zhodnotenia, DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie 

majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet 

odplaty, má zápornú hodnotu 

• -Náklady a poplatky - súčet súm za všetky dôchodkové fondy, zaokrúhlený matematicky na dve 

desatinné miesta 

• Spolu 

• V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor 

Doplňujúce informácie: 

-suma povinných a dobrovoľných príspevkov je po odpočítaní poplatku za vedenie účtu (1% zo sumy 

príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednot iek na 

osobný dôchod.účet sporiteľa 

-ak chcete získať viac informácií o transakciách a pohyboch na Vašom osobnom dôchodkovom účte, 

navštívte  pasívny elektronický prístup k Vášmu osobnému dôchodkovému účtu 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f 

BLOK F 

Váš predpokladaný mesačný dôchodok si môžete zvýšiť aj platením dobrovoľných príspevkov  

Obsahuje tabuľku s predpokladaným mesačným dôchodkom v 3 scenároch (pesimistický, základný, 

optimistický) 

Prognóza výšky mesačného dôchodku sa robí za predpokladu, že si zvýšite Váš aktuálny dobrovoľný 

príspevok o 30 euro mesačne, alebo si začnete dobrovoľne sporiť túto čiastku a za použitia ďalších 

parametrov 

Ak si dobrovoľné príspevky ešte neplatíte, môžete kedykoľvek začať po uzatvorení dodatku k zmluve: 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf 

BLOK G 

-zobrazuje tabuľku OPRÁVNENÁ OSOBA 

-oprávnená osoba môže byť určená - v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS 

má sporiteľ právo určiť oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade jeho 

úmrtia bez dedického konania 

-neurčená oprávnená osoba - Ak si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom 

dedenia podľa Občianskeho zákonníka 

-obsahuje tiež: Ďalšie informácie o: 

1.vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie 

2.pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde 

3. prognózu dôchodku 

4.druhoch a formách dôchodkov v II.pilieri 

Doplňujúce informácie: 

Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, môžete to kedykoľvek zmeniť po uzatvorení dodatku "Určenie 

poberateľa v prípade smrti sporiteľa": 

https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.p 

https://ucty.allianzdss.sk/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000024854/4_dobrovolne_prispevky_202011.pdf
https://www.asdss.sk/tmp/asset_cache/link/0000016632/7_urcenie_poberatela_202011.p
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Mgr. Jozef Mečiar 

Oddelenie obchodu a CRM 

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Dostojevského rad 4 

815 74 Bratislava 

Mail: meciarj@asdss.sk 

 

 

 

 2. pilier  -  SDS 

   
Ďakujeme za pozornosť. 

   
 V prípade otázok volajte našu 

 infolinku 0800 111 555 

   

mailto:meciarj@asdss.sk

