
Ako vyzerá Ponukový list, keď sporiteľ má nárok na jednorazovú výplatu . Všímajte si “Súčet doživotne vyplácaných dôchodkov“ a “Referenčná suma 491,70€“ 

Súčet doživotne vyplácaných dôchodkov je vyšší, ako referenčná suma, preto sporiteľ Má nárok na jednorazovú výplatu úspor.     

  

 

Ak je “Súčet Vašich doživotne 

vyplácaných dôchodkov “ vyšší, 

ako suma  491,70€ máte nárok 

na jednorazový výber. Pre ďalší 

postup nás kontaktujte na čísle 

02/5933 8852 alebo píšte na 

adresu info@vubgenerali.sk 



Ako vyzerá Ponukový list, keď sporiteľ Nemá nárok na jednorazovú výplatu . Všímajte si “Súčet doživotne vyplácaných dôchodkov“ a “Referenčná suma 491,70€“ 

Súčet doživotne vyplácaných dôchodkov je nižší, ako referenčná suma, preto sporiteľ nemá nárok na jednorazovú výplatu úspor.    

 

Ak je “Súčet Vašich doživotne vyplácaných dôchodkov“ 

nižší ako suma 491,70€ nemáte nárok na jednorazový 

výber. 



 

 

Ako vyzerá Ponukový list, keď sporiteľovi vznikol nárok na Doživotný dôchodok. Ak Váš Ponukový list obsahuje podobnú tabuľku, znamená to, že Vám vznikol nárok na 

doživotný dôchodok.  V tomto prípade nekontaktujte našu dôchodkovú správcovskú spoločnosť ale kontaktujte jednu z nižšie uvedených poisťovní. Suma, ktorá sa nachádza 

pred príznakom lomítko je výška mesačného dôchodku, na ktorú má sporiteľ nárok, pravidelne, mesačne do konca života.  Ak máte záujem o jednu z týchto Ponúk, vyberte si 

jednu z poisťovní a kontaktujte ju.  

Allianz – 0800 122 222, ak by ste si vybrali túto spoločnosť, výška Vášho mesačného dôchodku  pri  Dôchodku A, by bola 52,02€ 

Generali – 02/38111117, ak by ste si vybrali túto spoločnosť, výška Vášho mesačného dôchodku  pri  Dôchodku A, by bola 58,80€ 

Union – 0850 111 211, ak by ste si vybrali túto spoločnosť, výška Vášho mesačného dôchodku  pri  Dôchodku A, by bola 59,38€ 

 

 

 



 

A čo v prípade, ak Váš Ponukový list obsahuje takúto tabuľku? Znamená to, že môžete dostávať doživotný dôchodok mesačne + ešte si môžete časť úspor aj  jednorazovo 

vybrať.  

*Vysvetlime si to na príklade a riadku s názvom “Generali Poisťovňa“.  Celú Vašu nasporenú sumu rozdeľte na dve časti. Jednu časť, v našom príklade je to suma 3260,84€ 

použijete na kúpu doživotného mesačného dôchodku a druhú časť 11 548,14€ si môžete dať jednorazovo vyplatiť.  

 

 

 

 

 

1 krok – uzatvorte zmluvu o doživotnom dôchodku s Vami vybranou poisťovňou (Allianz, Generali, Union) 

2 krok  - kontaktujte nás na čísle 02/59338852 alebo píšte na info@vubgenerali.sk, je potrebné aby sme uzatvorili Dohodu, na základe 

ktorej zrealizujeme výplatu 

mailto:info@vubgenerali.sk

