Zákonný zástupca2/
Splnomocnený zástupca2:

Oprávnená osoba1:

Účastník:
Číslo ZCZ
Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Ulica, č. domu
PSČ, mesto
e-mail /tel. číslo
tel.

Dátum účinnosti žiadosti3:

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

Potvrdenie prijatia úplnej žiadosti4:

Vec: Žiadosť o výplatu dávky
V zmysle Dávkového plánu

DDP STABILITA žiadam o výplatu dávky:

I.

doplnkový starobný dôchodok

II.

doplnkový invalidný dôchodok

III.

výsluhový dôchodok (§ 87f zákona č.650/2004 Z. z. )

IV.

jednorazové vyrovnanie

V.

odstupné

Vyhlasujem, že v prípade, ak v čase výplaty dávky prekročí aktuálna hodnota môjho osobného účtu sumu v zmysle článku 10 bod
F ods. 1 písm. b) (995,82 €) žiadam o:
Žiadam o nasledujúci druh dôchodku:
Dôchodok s rizikom dožitia

Dôchodok bez rizika dožitia

Doba výplaty
dočasne vyplácaný istý dôchodok so zaručeným vyplácaním dávok počas zaručenej
doby m = 5,6,7,...20 rokov (DP 3Z, 4Z, 5Z)
dočasný doplnkový výsluhový dôchodok počas dočasnej doby m, ktorá je najmenej
do dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitého
predpisu upravujúceho sociálne poistenie5, minimálne však 5 rokov
pozostalostný dôchodok
pozostalostný dôchodok vyplácaný počas dohodnutej doby s = 5, 7, 9 rokov

VI.

Prvá zvýšená dávka doplnkového dôchodku6:
Spôsob výplaty:

áno max. %
nie

na osobný účet žiadateľa

m=

m=
s=

iné %
poštovou poukážkou na adresu
trvalého pobytu žiadateľa

Číslo účtu: ________________________ kód banky:________
alebo
IBAN
Daňová rezidencia mimo SR
Za DDS osobné údaje overil:

BIC
áno
Podpis žiadateľa:

V prípade, ak žiadateľ nepodáva žiadosť osobne na klientskom centre, je povinný podľa dávkového plánu dať úradne overiť podpis na žiadosti.
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 odstupné 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 splnomocnia
3
deň, od ktorého začína plynúť lehota na výplatu dávky v zmysle dávkového plánu
4
deň prijatia žiadosti, obsahujúcej všetky potrebné podklady
5
preukazuje účastník
6
okrem doplnkového výsluhového dôchodku
2

