
Druhy a podmienky vyplácania dávok podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon“)
Druhy dávok:
Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených zákonom vyplácajú  eto druhy dávok:

a) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme
1. doživotného doplnkového starobného dôchodku,
2. dočasného doplnkového starobného dôchodku,

b) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
1. doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
2. dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,

c) jednorazové vyrovnanie,
d) predčasný výber.

Zákon presne vymedzuje podmienky vyplácania jednotlivých druhov dávok; informácia o podmienkach vyplácania dávok 
bola aktualizovaná k 1. 7. 2022. Pri posudzovaní splnenia podmienok na vyplácanie dávok sa posudzuje splnenie podmienok 
stanovených v aktuálne platnom a účinnom znení zákona v čase posúdenia nároku Účastníka na dávku.

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku:
Doplnkový starobný dôchodok sa na žiadosť Účastníka vypláca, ak

a) Účastníkovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) – starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou
v rámci I. piliera dôchodkového systému,

b) Účastníkovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení – predčasný
starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou v rámci I. piliera dôchodkového systému, alebo

c) dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, platný v príslušnom kalendárnom roku.

Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku:
Doplnkový výsluhový dôchodok sa na žiadosť Účastníka vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ pla  l príspevky za tohto 
zamestnanca z dôvodu výkonu práce:

1. zaradenej na základe rozhodnu  a orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo
štvrtej kategórie podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

2. zamestnanca, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch,
alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj, trvalo najmenej
10 rokov a Účastník dovŕšil 55 rokov veku.

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania:
Účastníkovi sa vypla   jednorazové vyrovnanie z dôvodu

a) invalidity z dôvodu poklesu schopnos   vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa zákona o sociálnom poistení, 
ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení Účastníckej zmluvy a ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,

b) splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku,
ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu Účastníka je nižšia ako
dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Šta  s  ckým úradom Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok,

c) zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
d) zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnos   s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových

dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vypla   jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v 
žiados   požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Predčasný výber:
O túto dávku môže požiadať Účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok doplnkového starobného dôchodku 
alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Účastníkovi sa vypla   suma zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej 
dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiados   o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých 
doplnkových dôchodkových jedno ek z príspevkov zaplatených Účastníkom alebo ním určená časť tejto sumy. Predčasný výber



môže byť prvýkrát vyplatený najskôr po uplynu   desia  ch rokov odo dňa uzatvorenia prvej Účastníckej zmluvy, na základe ktorej 
boli zaplatené príspevky, ktoré sú súčasťou majetku, z ktorého sa má predčasný výber vypla  ť. Ďalší predčasný výber môže byť 
vyplatený najskôr po uplynu   desia  ch rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynu  e lehoty desia  ch rokov 
nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnos  .

Vyplatením predčasného výberu Účastnícka zmluva nezaniká.

Platobné údaje potrebné na úhradu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie
V prípade, že za Vás bude príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádzať Váš zamestnávateľ formou zrážok zo mzdy zamestnanca, 
bude potrebné s ním uzatvoriť Dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedený formulár, rovnako aj bližšie informácie pre zamestnávateľa 
ohľadom odvádzania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, sú k dispozícii na webovom sídle NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s.

Pokiaľ si príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie budete zasielať ako samoplatca, platbu, prosím, realizujte na bankový účet 
IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454, BIC: GIBASKBX s použi  m nižšie uvedených symbolov platby:

Variabilný symbol – číslo Účastníckej zmluvy

Špecifi cký symbol – rodné číslo Účastníka bez lomítka

Informácie pre klienta
Webové sídlo Spoločnos  
www.nn.sk

Využite služby Klientskej linky Spoločnos   na 0850 111 464
Ak si prajete získať ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle Klientskej linky 0850 111 464 (v pracovných 
dňoch od 8:00 do 18:00 hod) alebo e-mailom na klient@nn.sk.

Využite služby portálu WebKlient
Získajte prehľad o svojich zmluvách, nasporených prostriedkoch a ďalších službách v NN dôchodkových spoločnos  ach 
a NN Životnej poisťovni, a.s. na webklient.nn.sk. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Spoločnos  .
Aktualizujte si Vaše kontaktné údaje kedykoľvek a z pohodlia domova, zjednodušíte tým našu vzájomnú komunikáciu.


	21021_editovatelny_Ucastnicka_zmluva_DDS_2022-07_ACR_6AK_EXR 8
	21021_editovatelny_Ucastnicka_zmluva_DDS_2022-07_ACR_6AK_EXR 9



