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ZAKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU & MOŽNOSTI DISPONOVANIA 
ZAMESTNANCA 

 
Nárok voči dôchodkovej poisťovni pracovníkov na výplatu zostáva v platnosti pri 
akomkoľvek spôsobe zakončenia pracovného pomeru! Avšak ako s ňou môžete 
disponovať, to závisí od spôsobu jeho zakončenia: 
 

I. Akonáhle sa Váš pracovný pomer zakončí s účinkom vyplatenia… 
 

3 roky zamestnania (36 príspevkových mesiacov) a 

• výpoveď zo strany zamestnávateľa

• nezavinené prepustenie   

• oprávnený predčasný odchod 

• zakončenie pracovného pomeru dohodou 

• uplynutie lehoty pri pracovnom pomere na dobu určitú 
 

…máte nasledovné možnosti ako naložiť s usporeným kapitálom u  dôchodkovej 
poisťovne pracovníkov: 
 

• Poukázanie výplatnej čiastky 
o na niektorú z poisťovní ako jednorázového poistného pre dokázateľne 

uzatvorené doplnkové dôchodkové poistenie. Vyplatenie tohto 
doplnkového poistenia sa však môže plánovať najskôr pri dovŕšení 40. 
roku života. 

o na niektorú z bánk za účelom získania podielov dôchodkového 
investičného fondu. Potrebné je pri tom uzatvoriť neodvolateľnú zmluvu 
o výplatnom pláne podľa ustanovení zákona o investičných fondoch.  

o na niektorú dôchodkovú poisťovňu, ak ste už voči niektorej dôchodkovej 
poisťovni oprávnená/ý. 

• Ďalšie investovanie v dôchodkovej poisťovni pracovníkov, 

• Prevedenie celého obnosu do dôchodkovej poisťovne pracovníkov nového 
zamestnávateľa, 

• Vyplatenie kapitálovej čiastky (s odpočítaním 6 % dane). 
 

podmienka 
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Upovedomenie 
• Pri zakončení pracovného pomeru obdržíte od nás poštou list na Vašu súkromnú 

adresu, v ktorom Vás budeme informovať o ďalšom priebehu a rozličných 
možnostiach disponovania s kapitálom. Oznámte nám prosím v priebehu 
najneskôr do 6 mesiacov od obdržania tohto listu, pre ktorú z možností 
disponovania ste sa rozhodli! (Za tým účelom označte krížikom želanú možnosť
na prílohe a zašlite nám ju poštou alebo faxom). 

• Až po obdržaní Vášho písomného oznámenia o ďalšom disponovaní môžeme dať
pokyn na vyplatenie resp. postúpenie Vášho aktíva. Toto sa bude pre Vás 
investovať až do rozhodujúceho dňa výplaty. 

• Ak by ste po obdržaní nášho listu nepodali do 6 mesiacov žiadne písomné 
prehlásenie o naložení s Vašim aktívom, bude sa toto pre Vás naďalej investovať
v dôchodkovej poisťovni pracovníkov.  

 
Splatnosť (rozhodujúci deň) výplaty: 

• Potom, čo ste nás informovali o Vašom želaní, ako naložiť s Vašim aktívom, 
obdržíte od nás výplatu resp. postúpenie usporeného kapitálu na konci druhého 
mesiaca v priebehu piatich pracovných dní. 

• Pri všetkých možnostiach disponovania nás môžete jednorázovo požiadať
o odklad výkonu dispozície o jeden až šesť mesiacov. Tento odklad je platný len 
vtedy, ak nám bol doručený najneskôr 14 dní pred ubehnutím hore uvedenej 
dvojmesačnej lehoty.  

 
O vyplatenie usporeného kapitálu môžete v každom prípade požiadať:

• pri zakončení pracovného pomeru po dovŕšení veku rozhodujúceho pre nárok na 
predčasný starobný dôchodok zo zákonného dôchodkového poistenia. Ak ste 
nám do dvoch mesiacov po zakončení pracovného pomeru v dôsledku uplatnenia 
nároku na dôchodok nepodali žiadne prehlásenie o ďalšom disponovaní, 
vyplatíme Vám výplatu ako kapitálovú čiastku  (s odpočítaním 6% dane).                                                   

• ak pre Vás najmenej päť rokov neboli odvádzané žiadne príspevkové platby.  

• V prípade úmrtia prináleží výplata zákonným dedičom (dedičia s nárokom na 
výživné ako napr. deti). Ak niet dedičov, pripadne výplata do pozostalosti. 

 
Za všetky príspevky, ktoré zamestnávateľ pre vás odvedie, ručí dôchodková poisťovňa
pracovníkov na 100 % (sem patrí aj prevod starého nároku na budúce vyplatenie) 
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II. Žiadnu možnosť disponovať s usporeným kapitálom nemáte pri: 
 

• výpovedi z Vašej strany (okrem materskej alebo otcovskej dovolenky), 

• prepustení z vlastného zavinenia, 

• neoprávnenom predčasnom výstupe, 

• menej ako 3 rokoch zamestnania (menej ako 36 príspevkových mesiacov). 
 
Pri týchto formách/ zakončenia pracovného pomeru zostáva usporený kapitál 
v dôchodkovej poisťovni pracovníkov na ďalšie investovanie. Každoročne Vám poštou 
na Vašu súkromnú adresu zašleme výpis z účtu (vrátane investičného reportingu). 
Ďalšie informácie o stave na Vašom účte vrátane nášho investovania sa môžete 
dozvedieť z našej domovskej stránky po zadaní Vášho osobného PIN-kódu (nájdete ho 
na výpise z účtu). Aj telefonicky sú Vám naši pracovníci radi k dispozícii, aby 
zodpovedali Vaše otázky. 
 

Informácia dôchodkovej poisťovne pracovníkov 
Ak by ste v budúcnosti nadobudli nárok na vyplatenie Vášho aktíva u niektorého iného 
zamestnávateľa pri zakončení pracovného pomeru, môžete aj s týmto aktívom 
disponovať prostredníctvom našej dôchodkovej poisťovne pracovníkov. 
V prípade, že minimálne 5 rokov nemáte žiaden pracovný pomer, z ktorého sa majú 
odvádzať príspevky na základe Zákona o podnikovom dôchodkovom poistení 
pracovníkov (BMVG), môžete tak isto disponovať s Vašim aktívom. 


