
SPOZNAJTE NÁS

Doplnková dôchodková spoločnosť 
STABILITA, d.d.s., a.s., vznikla 1.4.2007 
transformáciou Doplnkovej dôchodkovej 
poisťovne Stabilita, ktorá na trhu 
pôsobila už od roku 1997. Doteraz 
uzatvorila viac ako 253 tisíc účastníckych 
zmlúv. Aktuálne spravuje úspory klientov 
vo výške viac ako 350 mil. EUR. 

STABILITA, d.d.s., a.s., sa od svojho vzniku 
venuje výhradne profesionálnej správe 
doplnkových dôchodkových fondov. 

V súčasnosti spravuje štyri fondy:
 ą príspevkový vyvážený fond

 ą príspevkový akciový fond

 ą príspevkový indexový fond

 ą výplatný fond

Depozitárom fondov je 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
Majetok príjemcov dávok a účastníkov 
sporenia je dôsledne oddelený od 
majetku akciovej spoločnosti!

MYSLIEŤ NA DÔCHODOK 
VČAS SA OPLATÍ! 

Uzatvorte si včas zmluvu o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a získajte:

 ą dostatočne dlhý čas na tvorbu 
dôchodkových úspor,

 ą vlastný dôchodkový účet (úspory na 
ňom je možné dediť alebo priamo 
v zmluve určiť oprávnené osoby),

 ą väčšiu nezávislosť od štátneho 
dôchodkového systému,

 ą viac finančných zdrojov na 
dôstojný dôchodok a kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť,

ČO JE DOPLNKOVÉ 
DÔCHODKOVÉ 
SPORENIE?

Dobrovoľné sporenie na osobný účet, 
na ktorom sa okrem sporiteľa môže 
podieľať pravidelnými mesačnými 
príspevkami aj zamestnávateľ. 

Povinné sporenie – vzťahuje sa len na 
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do rizikovej kategórie 3 a 4.

Flexibilné sporenie
 ą príspevky účastníka je možné 

určiť pevnou sumou alebo 
percentom z mesačnej mzdy, 

 ą sporenie je možné kedykoľvek 
prerušiť (počas MD, dlhodobá 
PN, strata zamestnania),

 ą výšku mesačného príspevku 
účastníka je možné kedykoľvek meniť,

 ą slobodná voľba investičnej stratégie 
– možnosť ľubovoľného delenia 
príspevkov do viacerých fondov a tiež 
presúvanie nasporenej sumy alebo 
jej časti medzi fondami navzájom,

 ą všetky zmeny bezplatne!
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Podmienky výplaty
 ą doplnkový starobný dôchodok – 

dosiahnutý vek 62 rokov alebo ak 
Vám vznikol nárok na predčasný 
alebo riadny starobný dôchodok, 

 ą predčasný výber – sporiteľ má nárok 
na vyplatenie svojich finančných 
príspevkov a výnosov z nich, 
avšak najskôr po uplynutí 10-tich 
rokov od uzatvorenia zmluvy,

Podmienky prestupu medzi 
dvoma spoločnosťami

 ą ak máte uzatvorené zmluvu viac ako 
1 rok, prevod celej sumy je bezplatný, 

 ą ak sporenie trvá menej ako 
1 rok, prevod je spoplatnený 
sumou 5% z celého konta,

S NAMI ZÍSKATE

Príspevok zamestnávateľa

Pravidelný mesačný príspevok od 
zamestnávateľa významne zvyšuje Vašu 
nasporenú sumu, vďaka čomu budete 
mať podstatne vyšší aj Váš doplnkový 
starobný dôchodok. O možnosti 
získania tohto príspevku sa informujte 
priamo u Vášho zamestnávateľa.

Daňovú úľavu 

Využite všetky výhody, ktoré 
sporenie v III. pilieri ponúka. Sporte si 
mesačne minimálne 15 EUR a využite 
každý rok plnú výšku daňovej 
úľavy. Zo základu dane si každý rok 
môžete odpočítať až 180 € a ušetriť 
tak na dani z príjmu 34,20 €.

Profesionálnu správu úspor

V správe najväčšieho príspevkového 
fondu dosahujeme dlhodobo 
nadpriemerné zhodnotenie (9 krát 
najvyšší výnos medzi porovnateľnými  
konkurenčnými fondami v rámci 
III. piliera). Náš výplatný fond 
je v zhodnotení úspor v tomto 
segmente dlhodobo najlepší.

Kontrolu nad svojim účtom

Aktivujte si prístup na ONLINE 
PORTÁL a majte vždy aktuálny 
prehľad o svojom sporení.

Jednoduchú správu zmluvy, 
ktorá šetrí Váš čas

Spravujte svoju zmluvu z pohodlia 
domova. Využite PORTÁL pre účastníkov 
a oznámte nám všetky aktuálne 
zmeny vo Vašej zmluve (zmena 
adresy, priezviska atď.). Zmenu výšky 
príspevku oznámte priamo svojmu 
zamestnávateľovi, ktorý odvádza 
Vaše príspevky na sporenie. 

Balíček výhod 

S kartou účastníka nakupujete tovary 
a služby v sieti našich zmluvných 
partnerov s výraznými zľavami.

Vernostný program

Automatické zaradenie do 
exkluzívneho vernostného programu, 
v ktorom získate za každý rok sporenia 
mimoriadny finančný bonus až do 
výšky 1% Vami vložených úspor.


