Účastník:

1

Oprávnená osoba :

Zákonný zástupca2/
Splnomocnený zástupca2:

Číslo zmluvy
Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Ulica, č. domu
PSČ, mesto
e-mail /tel. číslo
Účinnosť žiadosti3:

STABILITA, d.d.s., a.s.
Bačíkova 5
040 01 KOŠICE

Dátum prijatia úplnej žiadosti4:

Vec: Žiadosť o výplatu dávky
V zmysle účastníckej zmluvy a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení žiadam o výplatu dávky:
I.

predčasný výber5 suma zodpovedá súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a počtu všetkých
doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom, alebo určená časť tejto sumy
%

II.

jednorazové vyrovnanie vo výške ........... % z aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
100% v prípade vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%
100% v prípade oprávnených osôb po účastníkovi
do 50% v prípade súčasnej žiadosti o doživotný doplnkový starobný dôchodok
do 25% v prípade súčasnej žiadosti o dočasný doplnkový starobný dôchodok

III.

dočasný doplnkový starobný dôchodok počas dočasnej doby m, min. 5 rokov

m =

doživotný doplnkový starobný dôchodok
IV.

dočasný doplnkový výsluhový dôchodok počas dočasnej doby m, min. 5 rokov

m=

doživotný doplnkový výsluhový dôchodok
V prípade, ak v deň výplaty doplnkového dôchodku bude suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote môjho osobného účtu nižšia
ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, zistenej štatistickým úradom SR za predchádzajúci
kalendárny rok bude vyplatené jednorazové vyrovnanie vo výške 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.
Spôsob výplaty:

na osobný účet žiadateľa

poštovou poukážkou na adresu
trvalého pobytu žiadateľa

Číslo účtu: ________________________ kód banky:________
alebo
IBAN
Daňová rezidencia mimo SR

BIC
áno

Za DDS osobné údaje overil:

Podpis žiadateľa:

V prípade, ak žiadateľ nepodáva žiadosť osobne na klientskom centre, je povinný podpis na žiadosti dať úradne overiť.
Vernostný bonus Vám bude vyplatený v rovnakom termíne a rovnakým spôsobom ako výplata prvej dôchodkovej dávky. V prípade výplaty
poštovou poukážkou znáša poštovné za vyplatenie vernostného bonusu poberateľ dávky. Vernostný bonus v hodnote nižšej ako 3€ nebude
vyplatený. Pravidlá vernostného programu nájdete na stránke www.stabilita.sk Žiadateľ o predčasný výber stráca nárok na všetky nazbierané
vernostné body.
1

ak je žiadateľom oprávnená osoba určená v účastníckej zmluve - vyplňuje osobné údaje aj o zosnulom účastníkovi
v prípade, ak je oprávnená osoba maloleté dieťa do 18 rokov, žiada o dávku zákonný zástupca/ ak je žiadateľ zastúpený inou osobou na základe splnomocnenia
3
deň, od ktorého začína plynúť lehota na výplatu dávky
4
deň prijatia žiadosti, obsahujúcej všetky potrebné podklady
5
ak má účastník viac ako 53 rokov veku (vrátane) súčasťou žiadosti je potvrdenie zo Sociálnej poisťovne (SP), že nie je poberateľom predčasného ani riadneho
starobného dôchodku. Účastník môže v súlade s §65 ods.10 Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, využiť
odbornú pomoc spoločnosti, spočívajúcu v poskytnutí informácií a odporúčaní v súvislosti s investovaním vyplatenej sumy za účelom zabezpečenia sa na dôchodok.
2

Lehota na výplatu dávky je 60 dní od účinnosti žiadosti.

