
Vážime si vaše súkromie
Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo
akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na
„Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. Podrobnosti o používaní súborov cookies.

Akceptovať  Odmietnuť všetko 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Úvod > Úvodná stránka > Informácie pre médiá > Aktuality > Minister Krajniak plní svoje sľuby a zlepšuje informovanosť o sporení v II. pilieri

28.01.2021

Minister Krajniak plní svoje sľuby a zlepšuje informovanosť o
sporení v II. pilieri
V novembri minulého roka predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 10 zásad návrhu ústavného zákona, ktoré majú priniesť do dôchodkového systému
istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť. V oblasti informovanosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto zavádza nový vzor výpisu z
osobného dôchodkového účtu sporiteľa s prehľadnejšou štruktúrou a komplexnejším obsahom.
 
Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) majú povinnosť zostavovať výpisy z osobného dôchodkového účtu na základe zákona o starobnom dôchodkovom sporení, pričom
rezort práce opatrením ustanovuje jeho vzor, obsah a štruktúru. Dňa 1. januára 2021 vstúpilo opatrenie do platnosti a sporitelia v II. pilieri tak budú dostávať výpisy z osobného
dôchodkového účtu po novom.

Výpisy majú prehľadnejšiu štruktúru, obsahujú viac informácií a ich súčasťou je aj prognóza dôchodku z II. piliera, ktorá sa vypočítava na základe aktuálnej investičnej stratégie
sporiteľa. Vo výpise sporitelia nájdu aj informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie. Ak vo svojej aktuálnej investičnej stratégii nemajú zohľadnený svoj vek a
zostávajúcu dĺžku sporenia, dostanú aj odporúčanie alternatívnej investičnej stratégie.

Klienti DSS nemusia o zaslanie nových výpisov žiadať, dôchodkové správcovské spoločnosti ich zasielajú v priebehu januára 2021 automaticky všetkým. Výpisy posielajú DSS
v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa alebo v listinnej forme na dohodnutú doručovaciu adresu, ak sporiteľ nemá zriadenú adresu elektronickej pošty.
Každý klient má prístup k svojmu výpisu aj na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to prostredníctvom bezplatného elektronického prístupu k osobnému
dôchodkovému účtu.

Viac informácií a nové vzorové výpisy jednotlivých DSS nájdete TU .
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