Dátum doručenia Sociálnej poisťovni, ústredie:
(vyplní zamestnanec Sociálnej poisťovne)

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

Vec:

Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
Číslo, pod ktorým Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok:

Priezvisko a meno poberateľa dôchodku:

Priezvisko a meno zákonného zástupcu alebo opatrovníka poberateľa dôchodku:

1. Oznamujem, že z cudziny mi je vyplácaný dôchodok

Áno

Nie*

Ak áno, priložte potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácanej z cudziny
ku dňu dovŕšenia Vášho dôchodkového veku, avšak najskôr k 1. júlu 2015.
2. Oznamujem, že v cudzine som získal/získala doby poistenia

Áno

Nie*

Ak áno, priložte potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o dobách poistenia získaných v cudzine.
3. Odpoveď vyplňte, iba ak ste vdovec/vdova a nevypláca sa Vám vdovecký/vdovský dôchodok alebo vdovecký
výsluhový/vdovský výsluhový dôchodok.
Oznamujem, že som vdovcom/vdovou od

doteraz

do
a požiadal/požiadala som (uveďte inštitúciu) ___________________________________________
- o vdovecký/vdovský dôchodok
Áno
Nie*
- o vdovecký výsluhový/vdovský výsluhový dôchodok

Áno

Nie*

4. Odpoveď vyplňte, iba ak ste získali dobu služby ako profesionálny vojak, príslušník Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby alebo colník.
Oznamujem, že som požiadal/požiadala o výsluhový dôchodok
Áno
Nie*
5. Odpoveď vyplňte, iba ak ste získali obdobie dôchodkového poistenia po priznaní starobného (predčasného
starobného) dôchodku, za ktoré Vám nebola zvýšená suma dôchodku.
Žiadam o zvýšenie sumy starobného (predčasného starobného) dôchodku za obdobie dôchodkového
poistenia získané po priznaní dôchodku
Áno
Nie*
Prílohy:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/vedomá právnych následkov uvedenia
nepravdivých a neúplných údajov.
V __________________________________________ dňa _________________________

_____________________________________________
vlastnoručný podpis poberateľa/poberateľky dôchodku,
zákonného zástupcu alebo opatrovníka poberateľa/poberateľky dôchodku**
*) Svoju odpoveď označte „X“.
**) Po vyplnení tlačiva dajte úradne osvedčiť pravosť Vášho podpisu okresným úradom/obcou alebo notárom. Tlačivo môžete po preukázaní
totožnosti podpísať aj pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne alebo pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho
poistenia v štáte Vášho bydliska.

Poučenie:
Na účely určenia sumy Vášho dôchodku podľa § 82b ods. 3 písm. c) piateho bodu a ods. 5
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z. je potrebné,
aby ste Sociálnej poisťovni predložili potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o
 sume dôchodku (dôchodkov) vyplatenej z cudziny (vrátane prípadne vykonávaných zrážok)
ku dňu dovŕšenia Vášho dôchodkového veku alebo k 1. júlu 2015, ak ste dôchodkový vek
dovŕšili pred týmto dátumom,
 dobách Vášho dôchodkového poistenia získaných v cudzine.
Za dôchodky vyplácané z cudziny je potrebné považovať dôchodky obdobné dôchodku:
starobnému, predčasnému starobnému, invalidnému, vdoveckému/vdovskému, výsluhovému,
invalidnému výsluhovému, vdoveckému výsluhovému/vdovskému výsluhovému, starobnému
z II. dôchodkového
piliera,
predčasnému
starobnému
z II. dôchodkového
piliera,
vdoveckému/vdovskému z II. dôchodkového piliera a sirotskému z II. dôchodkového piliera.
Cudzinou je štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom
zabezpečení, štát Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska konfederácia.
Odpoveď na tretiu a/alebo štvrtú otázku vyplňte, len ak ste
 vdovec/vdova a pozostalostný dôchodok sa Vám nevypláca,
 získali dobu služby ako profesionálny vojak, príslušník Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby alebo colník.
Po preukázaní rozhodujúcich skutočností Sociálna poisťovňa posúdi nárok na zvýšenie sumy
Vášho dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.
Tlačivo vyplňte tlačeným písmom, podpíšte a po úradnom osvedčení pravosti Vášho podpisu
zašlite Sociálni poisťovni, a to aj vtedy, ak dôchodok z cudziny nepoberáte a ani ste nezískali
dobu dôchodkového poistenia v cudzine.
Ak ste po priznaní starobného (predčasného starobného) dôchodku boli po 31. decembri 2003
dôchodkovo poistený/poistená a za toto obdobie Vám nebolo poskytnuté zvýšenie sumy
dôchodku, je potrebné, aby ste oň požiadali.

Ak dôjde k zmene rozhodujúcich skutočností, ste povinný/povinná tieto skutočnosti
oznámiť v lehote do ôsmich dní Sociálnej poisťovni. Po zistení, že ste uviedli nepravdivé
alebo neúplné informácie, a preto bol poskytnutý dôchodok v sume minimálneho
dôchodku, vznikne Vám povinnosť sumy vyplatené navyše vrátiť. Sumy vyplatené
navyše Sociálna poisťovňa zúčtuje zo sumy Vášho dôchodku.

