Základné informácie o Zmluve medzi Slovenskou republikou a Kórejskou
republikou o sociálnom zabezpečení
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej
len "zmluva") nadobudla platnosť 1. marca 2010. Rovnakým dňom nadobudla platnosť aj
Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou
republikou o sociálnom zabezpečení.
Vecný a osobný rozsah zmluvy
Z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky sa podľa zmluvy poskytuje starobný
dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok (s výnimkou invalidného
dôchodku podľa § 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov), vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok. Z dôchodkového
poistenia Kórejskej republiky sa podľa zmluvy poskytuje starobný dôchodok, invalidný
dôchodok, pozostalostný dôchodok, dôchodok pre rozvedené osoby a jednorazová dávka.
Nárok na dôchodok podľa zmluvy vzniká každej osobe, ktorá podlieha alebo podliehala
právnym predpisom sociálneho poistenia Slovenskej republiky a/alebo Kórejskej republiky. Po
uvedenej osobe vzniká podľa zmluvy nárok na pozostalostný dôchodok aj pozostalým osobám
a podľa právnych predpisov Kórejskej republiky aj iným rodinným príslušníkom (napríklad
rodičom). Štátne občianstvo sa na tieto účely nevyžaduje.
Dôchodkové poistenie
Ak osobe vznikne nárok na dôchodok len na základe obdobia poistenia získaného podľa právnych

predpisov jedného zmluvného štátu (čiže bez zohľadnenia obdobia poistenia podľa právnych
predpisov druhého zmluvného štátu), suma dôchodku sa určí za obdobie poistenia získané
podľa právnych predpisov tohto štátu.
Ak obdobie poistenia podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nie je postačujúce,
na vznik nároku na dôchodok sa prihliadne aj na obdobie poistenia získané v druhom
zmluvnom štáte. Každý zmluvný štát bude dôchodok vyplácať v sume zodpovedajúcej
vlastnému obdobiu poistenia. Ak ani s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v druhom
zmluvnom štáte nárok na dôchodok nevznikne, za istých podmienok sa prihliadne aj na
obdobie poistenia získané v treťom štáte. Každý zmluvný štát bude dôchodok vyplácať len za
vlastné obdobie poistenia.
Ak osoba získala podľa právnych predpisov niektorého zmluvného štátu obdobie poistenia
kratšie ako jeden rok a na vznik nároku na dôchodok podľa týchto právnych predpisov je
potrebné získať obdobie poistenia v rozsahu aspoň jedného roka, nárok na dôchodok jej z
dôchodkového poistenia tohto zmluvného štátu nevznikne.
Podanie žiadosti
Žiadosť o dôchodok podľa zmluvy si žiadatelia podávajú zásadne podľa toho, v ktorom
zmluvnom štáte žijú. Osoby žijúce v Slovenskej republike v Sociálnej poisťovni a osoby žijúce
v Kórejskej republike v Národnej dôchodkovej službe.
Nárok na dôchodok z Kórejskej republiky si osoba žijúca v Slovenskej republike môže uplatniť
buď
- súčasne s uplatnením nároku na dôchodok zo Slovenskej republiky, podaním žiadosti
o dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, v ktorej uvedie obdobie poistenia
získané v Kórejskej republiky, si uplatní nárok na dôchodok z dôchodkového poistenia
Kórejskej republiky podaním žiadosti o dôchodok z dôchodkového poistenia Kórejskej
republiky alebo
- samostatne, podaním žiadosti o dôchodok výlučne z dôchodkového poistenia Kórejskej
republiky.

V oboch prípadoch musí žiadateľ vyplniť príslušný formulár KR/SK 2 „Žiadosť o kórejské
dávky podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom
zabezpečení“, ktorý spolu s požadovanými dokladmi, za účelom overenia niektorých údajov,
predloží príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Výplata dôchodku
Každý zo zmluvných štátov vypláca dôchodky vo voľne zameniteľnej mene. Sociálna
poisťovňa vypláca do Kórejskej republiky dôchodok buď na účet v banke alebo na adresu
bydliska, a to pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití
dôchodcu.
Posudzovanie zdravotného stavu
Ak žiadateľ žijúci v Kórejskej republike žiada o invalidný dôchodok z dôchodkového poistenia
Slovenskej republiky, jeho zdravotný stav na tento účel posudzuje Sociálna poisťovňa,
pobočka Bratislava, svojím posudkovým lekárom sociálneho poistenia na základe lekárskej
správy a dokumentácie, zaslanej inštitúciou Kórejskej republiky.
Ak žiadateľ žijúci v Slovenskej republike žiada o dôchodok podmienený dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom z Kórejskej republiky, posudzuje jeho zdravotný stav
príslušný lekár v Kórejskej republike na základe lekárskej správy a dokumentácie, zaslanej
Sociálnou poisťovňou.

