
STAROBNÉ 
DÔCHODKOVÉ 

SPORENIE
II. PILIER

MERKURY BROKER, s.r.o. 

je stabilná, dynamicky napredujúca spolo!nos", ktorá 
pôsobí na Slovensku u# do roku 2003. Pôsobíme ako 
finan!n$ agent na základe rozhodnutia Národnej 
banky Slovenska pod registra!n$m !íslo PAG 025227 
a !íslom rozhodnutia UDK-092/2006/PAGP.

Na%a spolo!nos" Vám ponúka bezplatne anal$zu 
Va%ich poistn$ch zmlúv. Na základe anal$zy teraj%ieho 
stavu Vám odporu!íme najvhodnej!ie poistenie pre 
Vás pod&a Va%ich %pecifick$ch po#iadaviek. 'alej 
Vám ponúkame  vypracovanie nového, lep%ieho 
a v$hodnej%ieho poistenia ako aj kompletnú správu 
poistn$ch zmlúv.

Predstavuje tzv. kapitaliza!n$ systém, ktor$ je príspevko-
vo definovan$. Stavebné dôchodkové sporenie 
(II. pilier) má spolu s dôchodkov$m poistením (I. pilier) 
zabezpe!i" sporite&ovi príjem v starobe a pozostal$m 
v prípade jeho úmrtia. 
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Vstup do II. piliera je pre osoby mlad!ie ako 35 rokov dob-
rovo"n#, po vstupe do tohto piliera sa stáva toto starobné 
dôchodkové sporenie povinné. 

Odvody na dôchodkové poistenie v celkovej v#!ke 18% sa 
rozdelia na dve $asti. Sporite" tak bude pobera% dôchodok 
z dvoch zdrojov. Prv#m bude dôchodok z I. piliera, ktor# 
vypláca Sociálna pois%ov&a a druh#m bude dôchodok z II. 
piliera. 
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t� sporiacej fázy – $as% povinn#ch odvodov sa odvádza 
na osobn# dôchodkov# ú$et spravovan# vybranou 
správcovskou spolo$nos%ou (DSS); sporite" si vyberá 
dôchodkové fondy, v ktor#ch chce svoje príspevky 
zhodnocova%, mô'e odvádza% aj dobrovo"né príspev-
ky na starobné dôchodkové sporenie 

t� v#platnej fázy – sporite"ovi sa zo zhodnoten#ch 
príspevkov vypláca starobn# dôchodok, pred$asn# 
starobn# dôchodok a pozostal#m sa mô'e vyplá-
ca% pozostalostn# dôchodok; pod"a zvolenej formy 
v#platy ho vypláca ním vybraná pois%ov&a (do'ivotn# 
a do$asn# dôchodok) alebo DSS (programov# v#ber)



PRÍSPEVKY
sa odvádzajú na osobn! dôchodkov! ú"et sporite#a. Od 
roku 2017 sa zvy$uje príspevok do druhého piliera o 0,25 
% ro"ne a% na úrove& 6,00 % v roku 2024. 
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t� povinné
t� dobrovo#né 
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t� v!ber realizuje Sociálna pois'ov&a, ktorá je povinná 

postúpi' ich sporite#ovej dôchodkovej správcovskej 
spolo"nosti, a tá ich následne pripí$e na príslu$né 
osobné dôchodkové ú"ty sporite#ov vedené v dôchod-
kov!ch fondoch 

t� suma povinn!ch príspevkov sa ur"uje percentuálnou 
sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého 
v rozhodujúcom období (v r.2020 je to 5%)
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t� si mô%u sporitelia zasiela' na svoj osobn! dôchodkov! 

ú"et 
t� ich v!$ka nie je obmedzená


