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SPRAVODAJCA

Urobiť správne rozhodnutia v správnom čase je nielen 
dôležité, ale často i veľmi ťažké.

Pre jedno zo správnych riešení, ste sa už rozhodli! 
Získali ste časový náskok, ktorý Vám už nikto nevez-
me, a s nim aj príležitosť – sporiť 
dlhodobo, výhodnejšie, a  o  to 
efektívnejšie.

Je snáď sebecké myslieť aj na seba? 
Je azda zbytočné zamýšľať sa už dnes nad tým, ako 
bude vyzerať môj život v starobe? NIE! Je iba naivné 
myslieť si, že sa to „nejako“ vyrieši, že sa o mňa snáď 
„niekto“ postará…

Staroba je prirodzená súčasť života. Neminie nás. 
A aj keď už nie je všetko tak, ako kedysi, má svoje čaro. 
Treba sa na ňu len rozumne a  zodpovedne pripraviť. 
A to aj finančne!

Teší nás, že práve Vy patríte k tým, ktorí sa rozhodli ne-
strácať čas ani príležitosť. A sme radi, že ste Vašu dôve-
ru spojili so slovenskou značkou STABILITA.

Po roku máme opäť príjemnú prí-
ležitosť prihovoriť sa Vám aspoň 
prostredníctvom týchto stránok. 
Obzrieme sa spolu v  skratke za 
rokom 2013, predstavíme Vám 

novinky, ktoré sme pre Vás pripravili s cieľom zjednodu-
šiť a urýchliť našu vzájomnú komunikáciu a maximum 
pozornosti venujeme najdôležitejšej udalosti uplynulé-
ho roka – rozsiahlej novele zákona o doplnkovom dô-
chodkovom sporení.

Budeme radi, ak sa nasledujúce riadky stanú Vašim 
praktickým a  cenným sprievodcom doplnkovým dô-
chodkovým sporením, a aspoň na chvíľu aj Vašim prí-
jemným spoločníkom.

Od 1.1.2014 sa znižuje ročná odplata za správu oboch príspevkových fondov 
na  1,8% z  čistej hodnoty majetku v  príspevkových fondoch a na 0,9% z  čistej 
hodnoty majetku vo výplatnom fonde

Vybrané ukazovatele (k 31.12.2013)

Počet účastníkov medziročná 
zmena

199 921 +5,90 %

Počet zamestnávateľských 
zmlúv +3,30 %
4 760

Počet príjemcov dávok
+18,20 %

57 570

Priemerný príspevok
+0,90 %

27,63 €

Objem spravovaného majetku vo fondoch:

260 mil. eur

Je nás už 200 tisíc!

Nestraťte to, čo už máte!

Výrazne nižšie poplatky 
za správu účtov!

0800 11 76 76Bezplatná infolinka

Od 1. januára 2014 po novom! 

Viac výhod pre sporiteľov

Viac info o novele a plné 

znenie zákona nájdete 

na www.stabilita.sk
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Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

na prelome rokov si akosi automaticky 
kladieme otázku: „Aký bol ten, ktorý sa 
práve končí?“ Neviem ako Vás, ale mňa vždy 
prekvapí, ako ťažko sa na ňu odpovedá…

Náročný. Ale nesťažujeme sa. Na zmeny sme si 
už zvykli. Sedemnásť rokov na trhu – viac ako 
10 legislatívnych zmien, pritom aktuálna novela 
patrí rozhodne k tým rozsiahlejším. Na stránkach 
nášho Spravodajcu jej venujeme dostatočný 
priestor, aby ste mali možnosť sa so všetkými 
podstatnými zmenami podrobne oboznámiť.

Úspešný. Najmä z pohľadu obchodu a marketingu. 
Teší ma, že si vďaka našej spoločnosti našlo cestu 
k produktu s bezkonkurenčnými výhodami viac 
ako 11 tisíc sporiteľov. Je to najvyšší nárast od roku 
2007, a to práve v čase, keď miera nezamestnanosti 
atakuje hranicu 14% a mnohí z nás musia riešiť 
základné existenčné otázky. Poďakovanie 
patrí predovšetkým tisíckam zamestnávateľov, 
ktorí aj v časoch zložitej ekonomickej situácie 
dokážu vytvoriť zdroje a poskytovať svojim 
zamestnancom tento cenný benefit.

Priemerný. Z pohľadu výnosov uplynulý rok zásadne 
neprekvapil. Vývoj vo fondoch veľmi citlivo reagoval 
na neočakávané, často až prekvapivé výkyvy 
na finančných trhoch. Nadmieru spokojní môžu 
byť poberatelia dávok, ktorých zostatkové kontá 
vzrástli o takmer 3,7%. Akciový fond, za necelé dva 
roky od svojho vzniku, zhodnotil vklady klientov 
o viac ako 9%. Najmenej sa v minulom roku darilo 
príspevkovému fondu, ktorý skončil tesne pod 
nulou.  Skutočný efekt sporenia v tomto systéme sa 
nemeria výsledkom jedného roka. Sporenie je „beh 
na dlhej trati“, a napriek vysokej volatilite a častejším 
výkyvom v krízových rokoch, je práve jeho dlhodobý 
efekt výrazný. Priemerný ročný výnos v tomto 
fonde predstavuje od vzniku spoločnosti 4,9%.

Príjemný. Ambíciou našej spoločnosti je nielen 
ponúkať kvalitný produkt a profesionálne služby, 
ale prinášať neustále aj nové benefity s pridanou 
hodnotou. Našich klientov odmeňujeme formou 
exkluzívneho vernostného programu. Prvé 
finančné odmeny z tohto programu sme vyplácali 
už v minulom roku a Vy si môžete na výpise z účtu 
skontrolovať, ako Vaše vernostné konto opäť narástlo. 
O jeho výške rozhodujete iba Vy a už budúci rok si 
Vaše body môžete uplatniť pri výbere atraktívnych 
darčekových predmetov. Máme radosť, ak Vám 
okrem kvalitného produktu môžeme spríjemniť čas 
sporenia aj príjemnými okamihmi a silnými zážitkami. 
Tak ako výhercom veľkej jarnej súťaže, ktorí 
prežili 5 nezabudnuteľných dní na hokejových MS 
v Helsinkách. Ďalšie desiatky klientov sme obdarovali 
hodnotnými vecnými cenami v rámci viacerých súťaží.

Čítal som nedávno, že rok 2014 bude rokom športu, 
politických šokov a veľkých ekonomických zmien. 
Pousmial som sa. O športovom rozmere samozrejme 
niet pochýb. Vyslovovať ostatné prognózy je však 
nesmierne ťažké. Rád tieto ambície prenechám 
iným, a bez ohľadu na to, či vôbec a do akej 
miery sa tieto prognózy naplnia, prajem Vám, 
aby ste celý rok prežili v zdraví a spokojnosti.

S úctou

Ing. Miloš Krššák 
Predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ STABILITA, d.d.s., a.s.

Finančné trhy začali rok 2013 na vlne eufórie z „nepod-
ložených“ ziskov akciových indexov SP500 a DJ, ktoré 
prekonali maximá z roku 2008 a z rozpočtových kom-
promisov v  USA z  decembra 2012. Potom však prišla 
vlna výberu ziskov pri obavách z  blížiaceho sa konca 
alebo zmierňovania programu QE. V  prvom štvrťro-
ku dokonca vznikla situácia, keď FED vyhlásil, že je 
ochotný pri pretrvávajúcich problémoch ekonomiky 
USA zvýšiť objem programu QE. 
Umelý rast akcií, zdôvod-
ňovaný návratom dôvery 
na finančných trhoch pokra-
čoval ďalej a  akciové indexy 
SP500 a  DJ postupne dosa-
hovali nové a  nové rekordy. 
Napätie v  druhom štvrťroku priniesli výsledky talian-
skych volieb, kedy hrozilo, že nebude zostavená vláda. 
Svoj podstatný diel napätia prinieslo aj neštandardné 
riešenie krízy na Cypre, keď eurozóna podmienila po-
skytnutie finančnej pomoci „jednorazovým“ zdanením 
vkladov v bankách nad 100 tis. eur. Koniec patovej situ-
ácie v Taliansku a poskytnutie finančnej pomoci Cypru 
priniesli na finančné trhy vďačný optimizmus. Zlatu sa 
podarilo v máji zotaviť z najväčšieho prepadu za 30 ro-
kov, prepad však po krátkej prestávke pokračoval až do 
konca roka. V polovici roka prišla najväčšia výpredajo-
vá vlna na dlhopisovom aj akciovom trhu, ktorú spus-
til FED svojim vyhlásením, že program QE môže byť 
zmiernený do decembra 2013 a ukončený do júna 2014. 
FED tak svojimi schizofrenickými vyjadreniami počas 
celého roka masívne ovplyvňoval zmeny na finančných 
trhoch, znepríjemňoval rozhodovanie investorov a vy-
tváral neistotu. 

Pod vplyvom uvedených udalostí majetok v príspevko-
vom d.d.f. dosiahol v roku 2013 kladné zhodnotenie v 6 

z  12 mesiacov. Majetok tohto d.d.f. je svojou povahou 
a  zložením dlhopisovým fondom, preto v  tomto roku 
najviac ovplyvňovali jeho vývoj udalosti súvisiace s po-
hybmi trhových úrokových sadzieb. Spomínaná politi-
ka FED-u  sa negatívne prenášala aj na menový vývoj 
mien rozvíjajúcich sa trhov, čo tiež malo vplyv na vý-
sledky fondu. Akciový fond, s väčším podielom 

akciovej zložky, reagoval na vý-
voj finančných trhov inak a do-
siahol kladné zhodnotenie v  8 
z  12 mesiacov. Najvýraznejšie 
sa darilo výplatnému fondu. 
Štruktúra jeho majetku je síce 

podobná ako v príspevkovom d.d.f, avšak 
s menšou citlivosťou na zmeny úrokových sadzieb, pre-
to dosiahol kladné zhodnotenie až v 10 z 12 mesiacov. 
Priebežný vývoj v jednotlivých fondoch mapujú nasle-
dujúce tabuľky:

Stabilita PríSPevkOvý d.d.f.

zhodnotenie za rok 2013 -0,2038 %

anualizovaná čistá ročná 
výkonnosť fondu za 5 rokov

3,8619 %

Stabilita výPlatný d.d.f.

zhodnotenie za rok 2013 3,6752 %

anualizovaná čistá ročná 
výkonnosť fondu za 5 rokov

2,7533 %

Stabilita akciOvý PríSPevkOvý d.d.f.

zhodnotenie za rok 2013 2,5873 %

anualizovaná čistá ročná výkonnosť 
fondu od vzniku fondu (1.2.2012)

4,9910 %

Národná rada SR schválila 13.septembra 2013 novelu 
zákona o dds. Väčšina zmien, ktoré sa priamo dotýkajú 
klientov, vstúpila do platnosti 1. januára 2014.

Prinášame Vám prehľadne zoradené najdôležitejšie 
zmeny: (pre rýchlu orientáciu sú nové podmienky 
označené oranžovou farbou. Čiernou farbou sú popísa-
né podmienky, ktoré sú súčasťou zmlúv uzatvorených 
do 31. 12. 2013)

ZmENa POdmIENOk VZNIku NárOku Na dOPlN-
kOVý starObNý dôchOdOk
Nárok na doplnkový starobný dô-
chodok vznikne sporiteľovi až po 
splnení niektorej z  nasledujúcich 
podmienok:

-  ak mu vznikol nárok na riadny sta-
robný dôchodok

-  ak mu vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok

- dovŕšením veku 62 rokov

Podľa legislatívy, platnej pre zmluvy uzatvorené pred 
účinnosťou novely, má klient nárok na doplnkový sta-
robný dôchodok, ak:

-  dosiahol fyzický vek 55 rokov a má zaplatených aspoň 
120 príspevkových mesiacov alebo

-  ak dosiahol vek 50 rokov a  zaplatil príspevky mini-
málne za 1 rok

(konkrétna podmienka závisí od DP, ktorý je súčasťou zmluvy)

dáVkOVé PláNy (dP)
Súčasťou nových účastníckych zmlúv, uzatvorených 
po 1.  1.  2014 už nebudú dávkové plány. Nároky 
účastníkov upravuje priamo zákon. Táto zmena pla-
tí aj pre  účastníkov, ktorí formou Dodatku pristúpia 

na nové podmienky.

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých 
doterajších zmlúv bol Dávkový plán, 
v  ktorom sú priamo vymedzené 
práva, povinnosti a  nároky účast-
níkov.

ObNOVENIE daňOVEJ úľaVy
Pri sporení budú klienti opäť zvýhodnení. Základ 
dane si od 1. 1. 2014 môžu znížiť o vlastné zaplatené 
príspevky, do výšky 180 € ročne (čím na dani ušetria 
ročne 34,20 €). Prvýkrát si túto daňovú úľavu budú 
môcť uplatniť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie od 
1.1 – 31. 12. 2014. táto zmena sa bude týkať len tých 
účastníkov, ktorí si zmluvu uzatvoria až po 1. 1. 2014, 
ako aj účastníkov, ktorí príjmu nové podmienky.

Sporte mesačne mini-

málne 15 € a využite plnú 

výšku daňovej úľavy.

rok 2013 na finančných trhoch

Čo prináša novela zákona ?

Využite možnosť zvoliť si vlastnú 

investičnú stratégiu. Rozdeľte 

si úspory do dvoch fondov.
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Sporitelia, ktorí si zachovajú pôvodné zmluvné pod-
mienky nemajú nárok na žiadnu daňovú úľavu.

ZmENy VO VyPlácaNí VýsluhOVéhO dôchOdku
Táto kategória zmien sa priamo dotýka zamestnancov, 
ktorí sú zaradení na výkon tzv. rizikových prác (kategória 
rizika 3. a 4.). Podľa nových podmienok môžu títo účast-
níci požiadať o výsluhový dôchodok najskôr po dovŕšení 
fyzického veku 55 rokov. súčasne musí byť splnená 
podmienka, že príspevky za týchto 
zamestnancov musia byť zaplatené 
po dobu minimálne 10 rokov.
Sporiteľ má nárok na výsluhový do-
plnkový dôchodok po dovŕšení veku 
40 rokov, ak v kategórii rizika pracoval 
minimálne 5 rokov.

OdstuPNé
Novela zákona zrušila vyplácanie odstupného. V zá-
kone už táto dávka neexistuje. 

Klienti, ktorým dnes v zmysle platných DP vznikol nárok 
na odstupné, môžu o túto dávku požiadať kedykoľvek. Je 
potrebné pripomenúť, že Odstupné nie je štandardnou 
dávkou. Ide o porušenie zmluvných podmienok, pri kto-
rom sa sporiteľovi vyplatí len 80% z jeho osobného účtu.

PrEdČasNý VýbEr
Novela zákona zavádza novú dávku „Predčasný vý-
ber“. Účastník, ktorý nesplnil podmienky pre vyplá-
canie doplnkového starobného dôchodku alebo výslu-
hového dôchodku, môže požiadať o Predčasný výber. 
Pri tejto dávke má klient nárok na vyplatenie tej časti 
nasporenej sumy (a výnosov z nej), ktoré si sám odvie-
dol na dds. Príspevky zamestnávateľa a výnosy z nich 
zostanú na účte až dovtedy, kým klientovi nevznikne 
nárok na doplnkový starobný dôchodok (viď bod č.1.), 

kedy o výplatu zostatku na účte môže požiadať.

Predčasný výber je možné vyplatiť iba raz v  priebe-
hu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy, pri-
čom prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený 
po uplynutí 10 - tich rokov odo dňa uzatvorenia účast-
níckej zmluvy v  tej spoločnosti, kde účastník o  túto 
dávku požiada. 

Vyplatením predčasného výbe-
ru zmluva nezaniká (sporiteľ 
môže v  sporení pokračovať 
na tej istej zmluve). Požiadať 
o predčasný výber môže iba 
ten sporiteľ, ktorý pristúpi 

na nové podmienky, platné po 
1.  1.  2014 a  súčasne splní všetky vyššie uvedené 

podmienky vzniku nároku na Predčasný výber.

Upozornenie: ak si sporiteľ uplatňoval daňovú úľavu 
a následne požiada o Predčasný výber, je povinný celú 
výšku uplatnenej daňovej úľavy vrátiť.

Predčasný výber je nová dávka, ktorá nebola v  do-
terajších dávkových plánoch definovaná. účastníci, 
ktorí nepristúpia na nové podmienky o  túto dávku 
nemôžu požiadať.

PrEVOd
Od 1. Januára 2014 je prevod 
osobného účtu do inej DDS 
bezplatný už po jednom roku 
od uzatvorenia zmluvy. Do uplynutia tohto termínu je 
prestup spoplatnený (odplata predstavuje 5% z aktu-
álnej hodnoty účtu sporiteľa).

Táto zmena platí pre všetkých sporiteľov, bez ohľadu 
na  to, či pristúpia na nové podmienky alebo si pone-
chajú pôvodné Dávkové plány.

VarIabIlNEJšIE sPOrENIE
a) novela zavádza povinnosť – umožniť účastníkovi 
sporiť súčasne vo viacerých príspevkových fondoch

Klienti DDS STABILITA mali túto možnosť ako prví. Po-
núkame ju od 1. 2. 2012. 

b) DDS musí zabezpečiť pre každého účastníka a po-
berateľa dávky pasívny elektronický prístup k  jeho 
osobnému účtu. Zároveň v zmysle zákona už DDS nie 
je povinná zasielať poberateľom dávky ročný výpis 
z účtu poberateľa.

Majte svoje peniaze vždy pod kontrolou! Aktivujte si prí-
stup k účtu a zasielanie výpisov elektronickou formou.

stačí požiadať o prístupové heslo. ak ste tak doteraz 
neurobili, využite Návratku na zadnej strane. 

slObOdNý VýbEr klIENta
Venujte prosím pozornosť zmenám, ktoré prináša no-
vela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Nové podmienky, účinné od 1. 1. 2014 sa automaticky 
vzťahujú na všetky nové zmluvy, uzatvorené po tom-
to termíne.

sporitelia, ktorí už zmluvy uza-
tvorené majú, sa môžu sami 
rozhodnúť, či pristúpia na nové 
podmienky alebo si ponechajú 

doterajšie dávkové plány.
ak sa rozhodnete pristúpiť na nové podmienky, mô-
žete tak urobiť formou podpísania „dodatku“, ktorý 
je k dispozícii na všetkých pracoviskách, a tiež na in-
ternetovej stránke (Sekcia Tlačivá.Dodatok je označe-
ný červenou farbou) 

Pristúpenie k novým podmienkam nie je časovo ob-
medzené!

Využite novinku:  

Odteraz elektronický výpis 

aj pre poberateľov dávok

Vyberte si podmienky, ktoré 

vyhovujú práve Vám!

Pomôcka: 
rI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

a

b

c

d

E

F

G

h

1 ústup choroby
2 spojka / nemecké muž. meno
3 malý vinár zdrob.
4 rastlina / spojka
5 veľké dvere / newton
6 st. skratka pre inžinier / české m. meno
7 čínske ž. meno / obaly prístrojov
8 nástroj chirurga
9  nech po česky / liter / slovenská 

spoluhláska / chem. zn. kyslíka
10 akvárijná rybka
11 územie pri Jadranskom mori

12 United States / planétka / detský majster v TV
13 ženské meno / tam hovor.
14 juhoamerické zviera / časť tenis. hry
15 chem. zn. molybdénu / lietadlo nárečím
16 veľmi malá jedn. hmotnosti
17 chem. zn. uránu / ruský spisovateľ / chem. zn. jódu
18 skratka pre kus / ázijská krajina
19 voňavý oriešok

A  staroegyptský boh slnka / udrel / urán / dvojitý 
odb. / český spevák s iniciálkou mena na konci

B jeden z tónov hud. stupnice / 1. časť tajničky / sebe

C  úprava pokrmu / značka draslíka / 
kiloliter / talianske mesto / síra

D  st. film Roberta De Nira / nešťastie, 
pohroma / nerast

E  meno modelky Gomez / rádioaktívne 
látky / pláta / námestie v st. Grécku

F  židovské ženské meno / 2. časť 
tajničky / jeden zo zamrznutých

G  inakší / cverny po česky / st. kórejská dynastia 
/ planéta Zem po latinsky / nie básnicky

H  Adriana domácky / zadná časť hlavy / 
skúmači ľudského tela / začiatok abecedy

Poznáte už správne znenie tajničky? Zašlite nám ho spolu s vyplnenou návratkou a ste v hre o 20 poukážok na nákup v hodnote 20 €.  Žrebovanie už 20. marca !



NOVINky Na rOk 2014
Na úvod nového roka Vám prinášame opäť praktickú 
novinku. Zmeny na Vašej zmluve, ktoré si nevyža-
dujú akceptáciu a potvrdenie zo strany zamestná-
vateľa, môžete odteraz oznamovať rýchlejšie a jed-
noduchšie – elektronickou cestou.
Skontrolujte si pozorne Vašu účastnícku zmluvu. 
Zmenilo sa Vaše priezvisko? Menili ste trvalú alebo 
korešpondenčnú adresu? Alebo ste sa rozhodli zmeniť 
výšku Vášho mesačného príspevku, aby ste mohli na-
plno využiť obnovenú daňovú úľavu? Jednoduché!!!
Vstúpte na úČastNícky POrtál nášho webového 
sídla (www.stabilita.sk), v hlavnom menu v časti Tlači-
vá zadajte požadovanú zmenu do príslušného zme-
nového tlačiva a  jednoducho odošlite. Vaša žiadosť 
bude automaticky doručená na pobočku, ktorá spra-
vuje Vašu zmluvu, následne spracovaná a zaevidovaná. 
Rozsah zmien, ktoré je možné touto cestou zrealizovať, 
závisí od typu účastníckej zmluvy (zamestnanec alebo 
samoplatca) a tiež od spôsobu investovania (či sporíte 
v  jednom alebo vo viacerých príspevkových fondoch 
naraz).

Nakoľko všetky zmeny sa realizujú priamo na POr-
tálI, nevyhnutným predpokladom je sprístupnenie 
vstupu na úČastNícky POrtál.
ak ste oň doteraz nepožiadali, môžete tak urobiť 
hneď teraz, vyplnením nÁvratkY
- predtlačenú návratku kompletne a čitateľne vyplňte

-  skontrolujte, či ste správne uviedli číslo účastníckej 
zmluvy a e-mailovú adresu

-  vyplňte iba tú časť návratky, ktorá je určená práve 
Vám (v závislosti od toho, či ste účastníkom, ktorý si 
zatiaľ sporí alebo poberateľom, ktorému je už vyplá-
caný doplnkový starobný dôchodok)

-  v prípade, že ste u nás už poberateľom doplnkového 
dôchodku a súčasne máte uzatvorenú ďalšiu zmluvu, 
na ktorú si zatiaľ sporíte – vyplňte obidve časti návratky

návratku vystrihnite, vložte do obálky a  zašlite 
na adresu: Stabilita, d.d.s., a.s., Oddelenie mar-
ketingu, bačíkova 5, 040 01 košice

VÝHODY PORTÁLU
s prístupom na POrtál získate odteraz hneď nie-
koľko výhod:
-  možnosť realizovať časť zmien v účastníckej zmluve 

rýchlou a jednoduchou cestou, ktorá šetrí Váš čas

-  svoje úspory máte vždy pod kontrolou (môžete ke-
dykoľvek sledovať stav a vývoj na Vašom účte)

-  prehľadný archív Vašich doterajších ročných výpisov

ak nám s vyplnenou Návratkou zašlete aj správne 
znenie tajničky – zaradíme Vás do žrebovania o 20 
nákupných poukážok tEscO v hodnote 20 €. Žre-
bujeme už 20. marca 2014 a mená víťazov nájdete 
na našej internetovej stránke.
V prípade, že už máte aktivovaný prístup na POr-
tál a chcete sa zúčastniť žrebovania, vyplňte v Ná-
VratkE iba číslo Vašej účastníckej zmluvy a uveďte 
Vaše meno.

Po 7:30 – 15:30
ut  7:30 – 15:30 

(Pobočka v Banskej Bystrici je 
v utorok zatvorená a poskytuje 
služby na detašovanom pracovisku 
v Podbrezovej od 7.30 do 14.00 h)

st 7:30 – 17:00
št nestránkový deň
Pi  7:30 -  12:00 

Zmena otváracích hodín 

našich pobočiek v trenčíne, 

Žiline a banskej bystrici 

s účinnosťou od 1.3.2014 !

0800 11 76 76Bezplatná infolinka

NÁVRATKA Návratka pre elektronické zasielanie výpisu 
z osobného účtu a prístup na STABILITA – Portál

stabIlIta, d.d.s., a.s., zastúpená Ing. Milošom Krššákom, predsedom predstavenstva a JUDr. Mariánom Melichárkom, podpredsedom predstavenstva; zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa Vložka číslo: 1407/V, sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36 718 556, IČ DPH: SK 7020000284

Titul

Ulica, číslo domu

E-mail

PSČ Mesto, obec

Meno Rodné čísloPriezvisko

Číslo zmluvy

Účastník/ poberateľ a STABILITA, d.d.s., a.s. sa týmto prejavom vôle dohodli, s účinnosťou od doručenia spoločnosti STABILITA, d.d.s, 
a.s., na úprave vzájomných právnych vzťahov vo  vyššie uvedených bodoch 1 až 4. 

Elektronicky zasielaný výpis je identický s výpisom v listinnej podobe zasielaným poštou. Je možno ho vytlačiť a archivovať aj 
v listinnej podobe. Oznámenie o zmene e-mailovej adresy môže účastník urobiť aj prostredníctvom tlačiva o zmene osobných údajov. 

Účastník aj poberateľ si po prvom prihlásení na STABILITA- portál pre účastníkov alebo pre poberateľov môže zmeniť prístupové heslo. 
Ak si účastník zmenil prístupové heslo a zabudol ho, môže požiadať o vygenerovania nového prístupového hesla, prostredníctvom 
príslušného tlačiva.

Zasielanie elektronického výpisu z osobného účtu a prístup na stabIlIta – Portál pre účastníka a Portál pre poberateľa nie sú spoplatnené.

V Košiciach dňa 10.2.2014

Účastník:
1.  Žiadam o  zmenu zasielania výpisu z  osobného účtu účastníka 

na  elektronickú formu. Počnúc 1. januárom 2015 bude raz ročne 
účastníkovi zasielaný výpis z osobného účtu len na jeho e-mailovú adresu. 
Účastník zároveň súhlasí so zasielaním informácií prostredníctvom 
e-mailov o  aktuálnom vývoji vo fondoch doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti a informácii o činnosti spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s.

2.  Žiadam o  pasívny elektronický prístup na osobný účet účastníka 
prostredníctvom stabIlIta – Portál pre účastníkov. Prostredníctvom 
tejto aplikácie môže účastník oznamovať vybrané zmeny týkajúce sa jeho 
osobných údajov, zmeny e-mailovej adresy, v závislosti od obsahu zmluvných 
podmienok aj zmenu pomeru pripisovania príspevkov do príspevkový 
doplnkových dôchodkových fondov a u účastníkov, ktorí si zasielajú príspevky 
sami aj prerušenie platenia a odvádzania príspevkov a zmenu výšky príspevku. 
Vygenerované prístupové heslo žiadam zaslať na svoju e-mailovú adresu. 
Prístupové heslo bude účastníkovi zaslané na jeho e-mailovú adresu.

Poberateľ dávky doplnkového dôchodku  
s číslom oznámenia o výplate dávky dPrd: 

3.  Žiadam o zasielanie výpisu z osobného účtu poberateľa elektronickou 
formou. Počnúc 1. januárom 2015 bude raz ročne, počas poberania 
dočasného doplnkového dôchodku, poberateľovi zasielaný výpis 
z  osobného účtu na jeho e-mailovú adresu. STABILITA, d.d.s, a.s. 
v  zmysle zákona č. 650/2004 o  doplnkovom dôchodkovom sporení 
v znení účinnom od 1. 1. 2014 nezasiela výpis z osobného účtu poberateľa 
v  listinnej podobe. Poberateľ zároveň súhlasí so zasielaním informácií 
prostredníctvom e-mailov o  aktuálnom vývoji vo fondoch doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti a  informácii o  činnosti spoločnosti STABILITA, 
d.d.s., a.s.

4.  Žiadam o  pasívny elektronický prístup na osobný účet poberateľa 
doplnkového dôchodku prostredníctvom stabIlIta – Portál 
pre  poberateľov. Prístupové heslo bude poberateľovi zaslané na jeho 
e-mailovú adresu.

V
(miesto)

Dňa
(dátum)

(podpis)


