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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.

Zvykáš si na svoju
prvú prácu?



Zvykáš si na svoju prvú prácu?
 
Je čas Začať si sporiť na dôchodok.

prečo práve teraz? 

Od nástupu do prvého zamestnania máš 
len šesť mesiacov na to, aby si vstúpil
do druhého piliera. Pokiaľ túto lehotu 
nevyužiješ, stratíš možnosť sporiť
si na svojom osobnom dôchodkovom
účte a všetky ďalšie výhody, ktoré
druhý pilier ponúka.

prečo je výhodné začať sporiť
na dôchodok?

 
Čas hrá v tvoj prospech
Výška tvojho budúceho dôchodku v druhom 
pilieri závisí od hodnoty úspor na osobnom 
dôchodkovom účte. Čím dlhšie sporíš, tým 
viac nasporíš.
 
Nezaplatíš ani cent navyše
Príspevky na osobný dôchodkový účet sú 
súčasťou povinných platieb do dôchodkového 
systému. Sporenie v druhom pilieri ťa tak 
naozaj nebude stáť ani jeden cent navyše.  
 
Bezpečnosť je na prvom mieste
Podľa nového garančného mechanizmu 
sledujeme a porovnávame výnosy v každom
type fondu každý mesiac. Ak dôjde k poklesu, 
príslušný rozdiel do fondu doplatí podľa 
zákona naša spoločnosť.

Úspory sú len tvoje
Nasporené peniaze na osobnom 
dôchodkovom účte sú tvojím súkromným 
majetkom. Je možné ich aj dediť.

Nízke poplatky
Výška poplatkov v druhom pilieri je
obmedzená zákonom. Odplata za správu
dôchodkových fondov je jednou z najnižších
odplát za poskytovanie obdobných služieb
európskymi finančnými inštitúciami.

Získaš spoľahlivého partnera
Ak sa rozhodneš sporiť si na dôchodok
s Allianz - Slovenskou dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou, a. s., vyberieš 
si spoľahlivého partnera s medzinárodnými 
skúsenosťami. Aj vďaka nim sme najväčšou 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
na Slovensku.

Ako vstúpiš do druhého piliera?
Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení 
môžeš uzatvoriť na ktorejkoľvek pobočke 
spoločnosti allianz - slovenská poisťovňa, a. s.
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak 
chceš uzatvoriť zmluvu v pohodlí svojho 
domova alebo kancelárie, neváhaj využiť 
našu bezplatnú infolinku 0800 111 555.


