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Sporíš, aj keď nesporíš
Otvoriť si účet v druhom
pilieri je dobrý nápad.
Len tu dostaneš výhody,
ktoré nemáš nikde inde.
Má to iba jeden háčik –
musíš to stihnúť včas. Inak
nevyužiješ žiadnu z výhod
sporenia na dôchodok.

Allianz - Slovenská
dôchodková správcovská
spoločnosť, a. s.

Výhody,
ktoré ťa
nepočkajú

Sporenie, ktoré šetrí tvoje peniaze
Pracuješ ako programátor, úradník či sekretárka?
V každom zamestnaní povinne platíš ty aj tvoj zamestnávateľ odvody do dôchodkového systému.
Len v druhom pilieri ide časť týchto peňazí na tvoj
osobný dôchodkový účet.

Úspory sú len tvoje
Pribúdajúce úspory na tvojom účte majú iba jedného
vlastníka.
Sú len tvoje, počas celej doby sporenia si ich jediným
majiteľom.
A keby niečo, tvoji najbližší ich môžu zdediť.

Peniaze chránia prísne garancie
Pri sporení v druhom pilieri sú tvoje peniaze spravované obozretne.
Prísne garancie chránia peniaze v každom dôchodkovom fonde pred búrkami na finančných trhoch.
So zárukami môžeš sporiť bez zbytočných obáv.

Poplatky bez konkurencie
Výnosy z investovaných úspor nevymažú vysoké poplatky. V druhom pilieri ich úroveň obmedzil štát tak,
aby bolo sporenie na dôchodok ešte výhodnejšie.
Podobne nízke poplatky nemajú na Slovensku konkurenciu.
Rovnako ako ostatné výhody sporenia na dôchodok.

Rozhodnutie
nepočká

Stať sa sporiteľom v druhom pilieri a privlastniť si výhody sporenia na dôchodok nemôžeš hocikedy. Musíš
tak urobiť najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu
do prvého zamestnania.
Ak tak neurobíš, strácaš možnosť otvoriť si osobný
dôchodkový účet.

Ako začať sporiť?
Využi to, čo máš najbližšie!
Telefón:

každý pracovný deň na Infolinke
0800 111 555

Web:

www.asdss.sk

E-mail:

infolinka@asdss.sk

Osobne:

zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení si môžeš osobne uzatvoriť
v každej pobočke Allianz - Slovenskej
poisťovne na Slovensku

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos
portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia
dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

