
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Sporiteľ
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Sporiteľ Dochodkový 
18.03.1956

Číselné označenie ODÚ: 0011223344
Dátum zriadenia ODÚ: 01.10.2006
Trvalý pobyt:
Optimistická 111/1, 00000 Dobrá Investícia 
Korešpondenčná adresa:
Optimistická 111/1, 00000 Dobrá Investícia

Dôchodková správcovská spoločnosť

K 31.12.2020 je hodnota Vášho osobného dôchodkového účtu: 2 057,95 €

Výkonnosť dôchodkových fondov

Názov dôchodkového fondu Za rok 2020 Celkovo za posledných 10 rokov
Solid 2,71 % 15,23 %
Harmónia 2,95 % 45,28 %
Dynamika 2,16 % 57,29 %
Index Euro** -3,97 % 80,55 %
Index Global*** 2,67 % 121,54 %

** vznik dôchodkového fondu 13.4.2012
*** vznik dôchodkového fondu 24.4.2012

Doterajšia výkonnosť dôchodkového fondu nie je zárukou rovnakej výkonnosti dôchodkového fondu v budúcnosti.

Ako čítať výpis 
z osobného 
dôchodkového 
účtu sporiteľa/
poberateľa?

V prípade poberateľa starobného dôchodku 
formou programového výberu, ako v tomto 
prípade, sa uvádza iba hodnota ODÚ 
k poslednému dňu predchádzajúceho roka, 
za ktorý sa výpis zostavuje.

Prognózy dôchodkového veku a mesačného 
dôchodku sa už neuvádzajú. Uvádzajú sa 
do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do 
vstúpenia sporiteľa do výplatnej fázy.

Na prvej strane výpisu sa môžu uvádzať iba 
údaje o hodnote účtu ku dňu výpisu, údaje 
o predpokladanom dôchodkovom veku 
a mesačnom dôchodku, údaje o prognóze 
a alternatívnej prognóze a výkonnosť 
dôchodkových fondov.

Uvádza sa údaj o zhodnotení dôchodkového 
fondu za predchádzajúci kalendárny rok a údaj 
o kumulatívnom zhodnotení dôchodkového 
fondu za posledných 10 kalendárnych rokov, 
od dátumu ku ktorému sa výpisu vystavuje, 
prípadne od vzniku dôchodkového fondu, 
ak uplynulo menej ako 10 rokov.

Číselné označenie ODÚ je 10-miestne číslo 
Vášho osobného dôchodkového účtu uvedené 
na Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
Dátum zriadenia ODÚ uvádza dátum, kedy bol 
otvorený Váš osobný dôchodkový účet v našej 
spoločnosti.

Ak sú vo Vašom výpise uvedené nesprávne 
údaje, kontaktujte Klientsku linku. 



Celková hodnota úspor k 31.12.2019 2 140,87 €

Solid
Povinné príspevky 0,00 €
Dobrovoľné príspevky 0,00 €
Programový výber -126,00 €
Čisté zhodnotenie 43,08 €

Celková hodnota úspor k 31.12.2020 2 057,95 €

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

Zostávajúce dôchodky
Váš počet zostávajúcich dôchodkov na výplatu je 164 v predpokladanej výške 12,60 €. 

Odplaty, náklady a poplatky od 31.12.2019 do 31.12.2020

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 0,00 €
5,18 €Odplata za správu
3,11 €Odplata za zhodnotenie
0,83 €Náklady a poplatky
9,12 €Spolu
0,44 %V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor

Oprávnená osoba

neurčená

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Názov dôchodkového fondu:

Index Euro - Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global - Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ďalšie informácie o
vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie (pri skončení zamestnania, počas materskej/rodičovskej dovolenky,
pri vykonávaní činnosti SZČO) a výškou Vášho dôchodku,

1.

2. pravidlách investovania majetku v dôchodkovom fonde,
3. prognózach dôchodku,
4. druhoch a formách dôchodkov v II. pilieri
môžete získať na:
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.: www.nndss.sk

Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk

bezplatný pasívny prístup na Váš ODÚ: webklient.nn.sk
telefón: 0850 111 464
emailová adresa: klient@nn.sk

Povinné príspevky predstavujú sumu povinných 
príspevkov, ktoré boli pripísané na účet 
dôchodkového fondu sporiteľa počas obdobia 
výpisu. Postupuje ich Sociálna poisťovňa na účet 
nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti; platiteľmi sú zamestnávatelia, 
SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, 
štát alebo Sociálna poisťovňa.
Dobrovoľné príspevky predstavujú sumu 
dobrovoľných príspevkov, ktoré boli pripísané 
na účet dôchodkového fondu sporiteľa počas 
obdobia výpisu. Ak si sporiteľ nedohodol na 
svojej zmluve platenie dobrovoľných príspevkov, 
hodnota je v tomto riadku nulová.
Programový výber predstavuje sumu výplat 
za obdobie výpisu, uvádza sa so záporným 
znamienkom.
Čisté zhodnotenie dosiahnuté v dôchodkovom 
fonde za obdobie výpisu, znížené o odplaty, 
náklady a poplatky za obdobie výpisu; ak je 
záporné, uvádza sa so záporným znamienkom,
Celková hodnota úspor k 31.12.2020 po pripísaní 
príspevkov a výplat dôchodkov, vrátane čistého 
zhodnotenia.

V časti “Oprávnená osoba” uvádzame meno 
a priezvisko alebo názov a IČO oprávnenej 
osoby a percentuálny podiel. Ak sporiteľ nemá 
určenú oprávnenú osobu, uvádzame slovo 
„neurčená“. Sporiteľ si môže na zmluve určiť/
zmeniť oprávnenú osobu kedykoľvek v priebehu 
doby sporenia, formulár na zmenu je k dispozícii 
na našej webovej stránke v časti Dokumenty na 
stiahnutie/Žiadosti/Žiadosti o zmenu. 
Oprávnenej osobe vzniká smrťou sporiteľa 
právo na vyplatenie aktuálnej hodnoty úspor 
zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa DSS 
dozvedela o smrti sporiteľa.

Odplata za vedenie je v prípade poberateľa 
nulová, vzhľadom na to, že už neboli pripisované 
žiadne príspevky. 
Odplata za správu, odplata za zhodnotenie, 
náklady a poplatky: uvádzajú sa zvlášť sumy 
odplát, ktoré boli vypočítané a zúčtované za 
obdobie výpisu, zaokrúhlené matematicky na 
dve desatinné miesta. 
Sumy sa uvádzajú vo výške, ktorá pripadá na 
sporiteľa, a ktorá bola z majetku dôchodkového 
fondu uhradená od prvého do posledného 
dňa obdobia, za ktoré sa výpis zasiela. Ak 
mal sporiteľ počas obdobia výpisu majetok 
vo viacerých dôchodkových fondoch, uvádza 
sa súčet súm za všetky dôchodkové fondy, 
zaokrúhlený matematicky na dve desatinné 
miesta.

Úplné názvy dôchodkových fondov. 

Uvádza sa percentuálny pomer sumy uvedenej 
v riadku „Spolu“ a priemernej hodnoty ODÚ 
sporiteľa za obdobie výpisu, zaokrúhlený 
matematicky na dve desatinné miesta. 
Priemerná hodnota ODÚ sporiteľa sa vypočíta 
ako priemer denných hodnôt ODÚ sporiteľa za 
obdobie výpisu.

Uvádza sa informácia pre poberateľa dôchodku 
o počte a predpokladanej priemernej mesačnej 
výške zostávajúcich dôchodkov určených na 
výplatu, ak sporiteľovi počas obdobia výpisu bol 
vyplatený aspoň jeden dôchodok a na účte mu 
zostala suma určená na vyplácanie dôchodku.


