
Podmienky vyplácania dávok podľa dávkového plánu 009 

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa môžu vyplácať tieto dávky:

a) doplnkový starobný dôchodok (DSD),
b) doplnkový výsluhový dôchodok (DVD),
c) jednorazové vyrovnanie (JV),
d) odstupné.

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku (DSD)
Účastníkovi sa tento dôchodok vypláca, ak:
a) dovŕšil  vek 55 rokov a zároveň si sporil min. 10 rokov alebo
b) dovŕšil vek potrebný na nárok na riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

DSD sa vypláca mesačne  po dobu min. 5 rokov s možnosťou vyplatenia jednorázovej  sumy max. 25%.  V prípade doži-
votnej formy výplaty je potrebné uzavrieť zmluvu s poisťovňou.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku (DVD)
Účastníkovi sa tento dôchodok vypláca, ak:
a) zamestnávateľ platil príspevky za rizikového zamestnanca v kategórii 3 alebo 4, profesionálneho tanečníka alebo hráča 

na dychový nástroj najmenej 5 rokov a zároveň
b) dovŕšil 40 rokov.

DVD sa vypláca mesačne  najmenej do dovŕšenia  veku 62 rokov, bez možnosti jednorazovej výplaty. V prípade doživotnej
formy výplaty je potrebné uzavrieť zmluvu s poisťovňou.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania (JV)
Účastníkovi sa vyplatí JV, ak:
a) poberá invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (viac ako 70%) a nárok naň vznikol po uzavretí účastníckej zmluvy alebo
b) vznikol nárok na DSD alebo DVD a nasporená suma je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v SR za pred-

chádzajúci kalendárny rok alebo
c) o dávku požiada oprávnená osoba alebo dedič.

Odstupné
Odstupné sa vyplatí všetkým účastníkom a to jednorazovo vo výške 80% z nasporenej sumy.

Uvedené informácie predstavujú základný prehľad o podmienkach vyplácania dávok a majú výlučne informatívny charakter.
Úplné informácie o podmienkach vyplácania dávok sú predmetom ustanovení zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom

dôchodkovom sporení v platnom znení.
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos 

doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového 
fondu v budúcnosti.


