
Žiados ť o dôchodok 
zo starobného dôchodkového sporenia 

podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

VÚB Generali dôchodková správcovská spolo čnos ť, a.s. 
Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 / DIČ: 2021884095 / IČ DPH SK 2021884095 

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka: 3435/B  

1. Údaje k žiadosti 
                                       

Eviden čné číslo žiadosti:                                 Číslo zmluvy o sds:                                     
 
Druh dôchodku, o ktorý sporite ľ - žiadate ľ žiada:  
 

Starobný dôchodok:        Predčasný starobný dôchodok:         
 

Rodné číslo žiadate ľa /žiadate ľky:                                             
 

2. Žiadate ľ / Žiadate ľka 
 
Priezvisko:                           Meno:                       Titul pred menom: 

                                                                                                                     
               

Rodné/ predošlé priezvisko:                  Titul za menom: 

                                                                                                                                             
 
Dátum narodenia:                                 Štátna príslušnosť:                                                 
  
Trvalý pobyt:          Číslo   

 

Ulica:                             (súpisné/ orientačné):     Obec/mesto: 

                                                                                                                    
 

PSČ:                                                Štát:                                                                   
 

3. Poberanie dôchodkov zo Sociálnej pois ťovne 
 
Poberáte dôchodok zo Sociálnej poisťovne?  Áno            Nie            
 

1. dôchodok:                                                  Dátum priznania:                                        

2. dôchodok:                                                  Dátum priznania:                                        
  
Podali ste žiadosť v Sociálnej poisťovni o starobný dôchodok        alebo o predčasný starobný dôchodok       
           

4. Dôchodkový vek 
 
Žiadateľ udáva:  

znížený dôchodkový vek: Áno            Nie             Dôchodkový vek (v rokoch):                      

Dôchodkový vek žiadateľ/ka dovŕši (deň, mesiac, rok):                                         
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5. Údaje na ur čenie dôchodkového veku  
 
Boli ste zamestnaný / zamestnaná v I. pracovnej kategórii (napr. baník, hutník, chemik, letec, Hasičský 
a záchranný zbor, Horská záchranná služba a pod.) alebo v službe I. a/alebo II. kategórii funkcií (napr. polícia, 
armáda, väzenská a justičná stráž): 
         Áno            Nie          
 

Žiadateľ/ka udáva, že odpracoval/a v uvedených zamestnaniach:                   rokov. 
 

Žiadateľka udáva, že vychovala:                     detí. 
 
Údaje o vychovaných de ťoch (údaje o príp. ďalších deťoch sa uvedú v prílohe): 
Meno:                                             Priezvisko:                                                     Dátum narodenia: 

                                                                                                                   
 
Meno:                                              Priezvisko:                                                     Dátum narodenia: 

                                                                                                                   
 
Meno:                                             Priezvisko:                                                     Dátum narodenia: 

                                                                                                                   
 
O uvedené deti sa žiadateľka starala od narodenia do 18 rokov ich veku najmenej po dobu 10 rokov:   
 
Áno            Nie          
 

6. Poberanie dôchodku z cudziny  
 
Poberáte dôchodok z cudziny:  Áno                     Nie              
         
Ak áno, uveďte: Názov dôchodku:                                         Mesačná suma:   

                                                                                            
 Štát:                                            Mena:   

                                                                                            
 
Som si vedomý / vedomá, že v ponukovom liste podľa § 46c zákona nebude zohľadnené poberanie dôchodku 
z cudziny, ak som nepreukázal/a hodnoverne túto skutočnosť. 

7. Poberanie dôchodku zo silových rezortov  Slovens kej republiky (napr. polícia, armáda)  
 
Vypláca Vám dôchodok VÚSZ/ÚSZ:  Áno                     Nie              
 
Ak áno, uveďte:  
Rezort:     Názov dôchodku:                                Mesačná suma: 

                                                                                                          
 
Som si vedomý / vedomá, že v ponukovom liste podľa § 46c zákona nebude zohľadnené poberanie dôchodku 
z VÚSZ / ÚSZ,  ak som nepreukázal/a hodnoverne túto skutočnosť. 

8. Certifikát a ponukový list 
 

Rozsah sumy dobrovoľných príspevkov do certifikátu1:               %  
Ak si platíte dobrovoľné príspevky a nechcete použiť žiadne dobrovoľné príspevky do certifikátu, tak zvoľte 0 %. 
Dobrovoľné príspevky je možné vyplatiť aj jednorazovo a vtedy sa nezahŕňajú do certifikátu. 
 

Dátum pokynu na vydanie certifikátu v CIPS2:                           Tel. číslo:                                  
 
Spôsob zaslania ponukového listu písomne           e-mailom             
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Adresa na zaslanie ponukového listu: 
Ulica:                    Číslo:  
                                                                           (súpisné/ orientačné):          Obec: 

                                                                                                                    
 

PSČ:                   Pošta:                                        Štát:                   
 
Názov zariadenia (uvádza sa napr. ústav soc. starostlivosti, domov dôchodcov a pod.):  

                                                                                                                   
 
Emailová adresa  

(na zaslanie ponukového listu):                                                                                 
    
 
1 Certifikát je potvrdenie o výške úspor na osobnom dôchodkovom účte žiadateľa, na základe ktorého sa  vytvoria    
v centrálnom   informačnom ponukovom systéme (CIPS) ponuky dôchodkov. 
2 CIPS je centrálny informačný ponukový systém, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. 

 
Som si vedomý/vedomá, že ak v stanovenej lehote nebudú Sociálnej poisťovni známe údaje alebo sumy 
relevantných dôchodkov ako podklad pre generovanie ponukových listov, tieto nebudú zohľadnené v ponukovom 
liste podľa § 46c zákona. 
 

 
9. Údaje k prijatiu žiadosti 
Miesto spísania žiadosti 
(uvedie sa  pobočka VÚB Banky alebo Generali Poisťovne a jej adresa alebo VÚB Generali d.s.s., a.s.): 

                                                                                                                    

  

Dátum spísania žiadosti:                                         
 
 
Žiadateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v tejto žiadosti  sú pravdivé a úplné a že si je 
vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov, ako i povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy 
dôchodku. Žiadateľ sa zaväzuje v prípade potreby spolupracovať so Sociálnou poisťovňou a s VÚB Generali 
d.s.s., a.s., predložiť  všetky potrebné doklady a vykonať všetky úkony potrebné pre rozhodnutie o vyplácaní 
dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (predovšetkým pri určení dôchodkového veku). Ďalej sa 
zaväzuje oznámiť VÚB Generali d.s.s., a.s. bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v tejto 
žiadosti.  
Žiadateľ súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje ako aj ostatné údaje a informácie uvedené v tejto žiadosti boli 
spracované VÚB Generali d.s.s., a.s. a použité za účelom konania o dôchodok a vykonávania ďalšej činnosti 
podľa  zákona, vrátane ich kopírovania, skenovania,  zaznamenávania na nosič informácií a spracúvania 
v centrálnom informačnom ponukovom systéme podľa zákona, pričom tieto údaje budú spracúvané v súlade so 
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a žiadateľ udeľuje tento súhlas na dobu, počas ktorej je VÚB Generali d.s.s., a.s. a Sociálna 
poisťovňa povinná tieto údaje archivovať, pričom tento súhlas nie je možné počas tejto doby odvolať.    
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Prílohy  (ak žiadateľ pripája prílohy uvedie sa názov príloh a ich počet): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
  Podpis žiadateľa - žiadateľky* 
 
 
Potvrdzujem, že uvedený žiadate ľ/žiadate ľka sa preukázal/preukázala platným dokladom: 
 
Číslo preukazu totožnosti:                                                          Druh preukazu (OP u cudzincov pas): 

                                                                                                              
 
Totožnos ť žiadate ľa potvrdil  (uvedie sa meno, priezvisko a podpis  zamestnanca  VÚB, a.s., Generali Poisťovne, 
a.s. alebo VÚB Generali d.s.s., a.s.):   
 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Podpis zamestnanca  
 
*Podpis žiadateľa na žiadosti o dôchodok musí byť overený notárom alebo obecným (mestským) úradom (to platí 
len v prípade, ak totožnosť žiadateľa nepotvrdí zamestnanec VÚB, a.s., Generali Poisťovne, a.s.  alebo VÚB 
Generali d.s.s., a.s.).  
 
Upozornenie: 
Ak podpis žiadate ľa/ky na žiadosti nie je úradne overený alebo ak tot ožnos ť žiadate ľa 
nepotvrdil niektorý z uvedených zamestnancov, žiado sť je neplatná a nebude môc ť byť 
vybavená. 


