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DÔCHODOK H – Programový výber v režime malá nasporená suma 

 

 
DÔCHODOK H nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty dôchodku zostávajú Vaše 
nasporené prostriedky v DSS, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým 
výberom. DSS Vám bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z Vášho osobného 
dôchodkového účtu za vopred dohodnutých podmienok. Výška Vášho mesačného dôchodku 
môže byť v tomto prípade maximálne vo výške, v ktorej poisťovne vyplácajú najnižšie 
doživotné dôchodky pri základnom variante – DÔCHODKU A. Pri DÔCHODKU H Vám bude DSS 
vyplácať dôchodok v určenej výške až dovtedy, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom 
dôchodkovom účte nevyčerpajú. Vzhľadom na to, že Vaše prostriedky zostávajú počas celej 
doby vyplácania dôchodku v dôchodkovom fonde, DSS Vám vopred nevie garantovať dĺžku 
doby výplaty. V prípade Vašej smrti sú nevyčerpané prostriedky na Vašom osobnom 
dôchodkovom účte predmetom dedenia. Vyplácanie DÔCHODKU H si môžete dohodnúť aj s 
inou DSS, než s tou, v ktorej ste si počas svojho života sporili. 
 
 

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

! 
 

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

 

 

 
DÔCHODOK H – pán Martin sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom 
dôchodkovom účte v DSS má nasporenú sumu vo výške 1000 €, ktorá nepostačuje na to, aby 
mu niektorá z poisťovní ponúkla výplatu aspoň jedného z  variantov doživotných dôchodkov. 
Sociálna poisťovňa mu preto zašle ponukový list so zoznamom DSS, ktoré ponúkajú vyplácanie 
DÔCHODKU H. Na základe týchto ponúk si pán Martin zvolí DÔCHODOK H od DSS BETA a 
uzavrie s ňou dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. V tejto dohode sa  DSS 
BETA zaviaže pánovi Martinovi vyplácať dôchodok vo výške 10 € mesačne. Táto suma sa 
pánovi Martinovi bude vyplácať dovtedy, pokým sa prostriedky na jeho osobnom 
dôchodkovom účte úplne nevyčerpajú. Dĺžka obdobia výplaty bude závisieť aj od zhodnotenia 
dôchodkového fondu počas doby vyplácania tohto dôchodku. Pokiaľ by pán Martin zomrel 
skôr, ako mu bude celá nasporená suma vyplatená, nevyplatené prostriedky sú predmetom 
dedenia. 
 

 

 




