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Prvý pilier
Výška dôchodku závisí okrem iného aj od
výšky odvodu do Sociálnej poisťovne. Odvody
je možné hradiť aj formou dobrovoľných
príspevkov. Často sa stáva, že dobrovoľne
poistené osoby uhradia poistné na niekoľko
mesiacov dopredu v snahe nezabudnúť na
platby. Takýto postup však zákon o sociálnom poistení neumožňuje, a takto odvedené
poistné za obdobia pred ich splatnosťou, sa
považuje za poistné zaplatené bez právneho
dôvodu. Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť
ho do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti.
Druhý pilier
Podmienky vyplácania dôchodkov z druhého
piliera prostredníctvom programového výberu budú upravené. Po novom sa zníži hranica, od ktorej sa ľudia budú môcť rozhodovať
o použití svojich nasporených peňazí v druhom pilieri. Vyplýva to z novely zákona o
starobnom dôchodkovom sporení, ktorú
schválil parlament.
Jedinou podmienkou je, že súčet súm všetkých dôchodkových dávok vyplácaných z
prvého piliera, prípadne výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny
a sumy doživotného dôchodku z druhého
piliera, bude vyšší ako priemerný mesačný
starobný dôchodok z prvého piliera, na ktorý
vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčas-

nosti ide o sumu 425 eur. Tzv. referenčnú
sumu bude zverejňovať Sociálna poisťovňa.
V roku 2016 malo na programový výber dôchodku nárok 16 % sporiteľov a v prvej polovici tohto roka 8 % sporiteľov, ktorí mali nárok na dôchodok.
Po novom budú môcť sporitelia po dosiahnutí veku 52 rokov sami rozhodovať, do akých
fondov budú investované ich dobrovoľné
príspevky. Doteraz sa čistá hodnota majetku
sporiteľa po dosiahnutí tohto veku presúvala
do dlhopisového garantovaného fondu, čiže
tam sa presúva aj majetok z dobrovoľných
príspevkov. Cieľom je, aby tomuto režimu
nepodliehali dobrovoľné príspevky, ktoré si
platí sporiteľ sám a nad rámec zákonom
ustanovených povinných príspevkov.
Sporiteľ si tak bude môcť počas sporiacej
fázy naďalej určovať, v ktorom dôchodkovom
fonde sa mu budú zhodnocovať jeho prostriedky bez obmedzení.
Zmeny pri programovom výbere začnú platiť
od 1. februára 2018.
Mladí v druhom pilieri
Od zavedenia dobrovoľného vstupu do druhého piliera v roku 2008 vstúpilo do tohto
systému len 30 % mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce. Najviac ľudí sa podľa Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií stalo súčasťou druhého piliera vo veku 25

rokov. Ľudia, ktorí do druhého piliera vstupujú od roku 2007, sú najčastejšie vo veku
absolventov stredných škôl (vek okolo 20
rokov) a vysokých škôl (okolo 25 rokov). Súčasná legislatíva umožňuje vstup do druhého
piliera odložiť do dovŕšenia veku 35 rokov.
V druhom pilieri je aktuálne len 47 % všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Vo vekovej skupine od 25 do 45 rokov je to 65 %.
Najvyšší podiel sporiteľov na poistencoch v
Sociálnej poisťovni majú 35-roční. V roku
2015 ich bolo približne 75 %.
Vstup do druhého piliera bol pre prvopoistencov povinný v rokoch 2005 až 2007. Od roku
2008 bol ich vstup do sporiaceho piliera
dobrovoľný až do apríla 2012. Od apríla
2012 do konca roka 2012 boli prvopoistenci
automaticky zaradení do druhého piliera s
možnosťou sa z neho odhlásiť do 730 dní.
Od roku 2013 je vstup do druhého piliera
pre mladých ľudí opäť dobrovoľný.

Zhodnocovanie príspevkov v DDS a DSS sa deje na kapitálových trhoch. Kolísavosť (volatilita) vývoja je ich prirodzenou vlastnosťou a pri pravidelnosti príspevkov dáva priestor na vyššie zhodnotenie v dlhodobom horizonte. AXA DSS Dlhopisový garantovaný fond, ktorý je vhodný pre
konzervatívnych investorov, má za posledných dvanásť mesiacov (k 31. 3. 2017) výkonnosť 0,39 %. Akciový negarantovaný fond vo tomto období bol 7,73 %. Na výkonnosť dynamických nástrojov mali najprv vplyv výrazné korekcie, ktoré postihli trhy v januári a v máji 2016. V druhej
polovici roka sa trhy vrátili k rastovému trendu. V ňom pokračujú i naďalej. Indexový negarantovaný fond dosiahol vo svojej kategórii za posledných 12 mesiacov jedno z troch najlepších zhodnotení, a to 20,51 %.
Fondom spravovaných DDS sa v porovnaní s konkurenciou darí pomerne dobre, aj keď sa aj na ich výkonnosti prejavila situácia na finančnom
trhu (pozri vyššie). Príspevkový fond zaznamenal za posledných dvanásť mesiacov výnos 3,24 % a globálny akciový fond dosiahol výnos 9,86 %.
Viac informácií nájdete tu.
Fondy DDS
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Mexický dôchodkový systém
Mexický štátny dôchodkový systém bol pre
pracovníkov v súkromnom sektore a nezávisle podnikajúce osoby zavedený v roku
1944. Od tej doby je spravovaný inštitútom
sociálneho zabezpečenia (IMMS). Tento
inštitút spravuje tiež štátnu zdravotnú starostlivosť a poskytuje poistenie v nezamestnanosti a opatrovateľskej služby zamestnancom súkromného sektora. Odvody do
tejto inštitúcie v tom čase predstavovali
31,5 % zo mzdy. Výška dávok v programe
IMSS vychádza z priemerného základného
platu za posledných 5 rokov zamestnania
deleného minimálnou mzdou aktuálne v
čase výpočtu. Pracujúci tiež dostávajú časť
svojho platu za každý rok, ktorý prispievali
do systému po uplynutí stanovenej minimálnej lehoty 10 rokov. Napokon, výška celkovej dávky nemôže prekročiť priemerný plat
ich príjemcu za posledných 5 rokov.
V roku 1992 bol založený Systém dôchodkového sporenia (SAR) ako zaistený sporiaci
program na doplnenie IMSS. Program SAR
je financovaný zákonným systémom z príspevkov zamestnávateľov vo výške 2 % z
celkového objemu miezd. Zamestnávatelia
tiež boli povinní odvádzať prostriedky vo
výške 5 % celkových mzdových nákladov do
fondu INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional De la Vivienda para los Trabajadores),
ktorý zabezpečuje bývanie pre pracujúcich.
Reforma
V roku 1995 prijal mexický kongres zákon o
sociálnom zabezpečení (Social Security
Law), ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1997.
Nový systém má štyri časti. Prvá časť sa
skladá z federálnych a štátnych penzijných
schém (spravuje IMSS a ISSS-Instituto de
Seguriad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Druhá, tá hlavná časť,
je SAR, treťou časťou sú penzijné schémy
určené pre vybrané sektory štátnych zamestnancov a zamestnancov univerzít a
poslednou časťou sú individuálne penzijné
plány.
Zaujímavou časťou mexického systému sú
dôchodky pre najstarších (Pensión para
adultos Mayores), ktoré sú hradené z federálneho rozpočtu. Tento program vznikol v
roku 2007 a týka sa osôb starších ako 65

rokov. Do tohto programu sú zaradení ľudia,
ktorí nedostávajú dôchodok zo žiadneho z
predtým menovaných systémov.
Nad celým systémom stojí regulačný orgán,
ktorým je nezávislá špecializovaná vládna
agentúra, Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Vek pre odchod do dôchodku je 65 rokov pre
mužov aj ženy .
Príspevky
Zamestnanci v súkromnom sektore, ktorí
spadajú pod IMSS, mesačne prispievajú na
svoj dôchodok 5,15 % zo svojho platu. K
tomu im zamestnávateľ pridáva 1,125 % a
0,225 % prispieva vláda. Celkový mesačný
odvod do IMSS tak tvorí 6,5 %.
Príspevky zamestnancov z verejného sektora
(zaradených v ISSTE) sú 11,3 %, pričom
6,125 % platí zamestnanec a 5,175 % hradí
zamestnávateľ.
Správcovia fondov
Pracujúci majú možnosť zvoliť si jednu zo
špecializovaných spoločností pre správu penzijných fondov (Administradoras de Fondos
para el Retiro (AFOREs), v ktorej bude vedený
ich účet. Tieto dôchodkové fondy sú súkromné. Medzi jednotlivými fondami je možné bez
poplatku prechádzať. K tomu má pracujúci
na výber aj z fondov Sociedades de Inversion
Especializadas en Fondos para el Retiro
(SIEFOREs), ktoré patria pod IMSS.
Výplata dôchodkov
Výška dôchodku poistenca je determinovaná
na základe nasporených prostriedkov
(kapitál + úroky). Prostriedky, ktoré odvádzal
na svoj individuálny účet, sú investované na
kapitálových trhoch a sú vyplácané ako dôchodok buď formou pravidelných anuít, alebo
jednorazovo pri odchode do dôchodku. Úrok
z kapitálu sa stanoví na základe typu individuálneho účtu (podľa rizika) a očakávanej
priemernej dĺžky života. Účastník si môže na
základe nasporených prostriedkov stanoviť
výšku vyplácaného dôchodku z jeho individuálneho účtu tak, aby si po zvyšok predpokladanej dĺžky života zabezpečil dostatočné
príjmy. Pri stanovení menšej sumy dôchodku
bude doba poberania dôchodku dlhšia a
celková suma sa zvyšuje o úroky.
Zdroj: OECD Revision of Pension System in Mexico 2015.

Otázka DDS:
Ako sa určí suma doplnkového výsluhového
dôchodku?
Odpoveď DDS:
Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej
hodnoty osobného účtu účastníka a od veku
účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať
doživotný doplnkový výsluhový dôchodok.
Suma dočasného doplnkového výsluhového
dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej
hodnoty osobného účtu účastníka a od počtu rokov, počas ktorých sa mu dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať.
Otázka DSS:
Aký je rozdiel medzi doživotným dôchodkom
a doživotným dôchodkom so zvyšovaním?
Odpoveď DSS:
Doživotný dôchodok zaručuje vyplácanie
fixnej sumy rovnomerne počas trvania Vášho
života. Na rozdiel od doživotného dôchodku,
sumy vyplácané v rámci doživotného dôchodku so zvyšovaním budú každoročne
rásť o pevné percento, ktoré bude garantované v zmluve o poistení dôchodku. Zmyslom postupného zvyšovania vyplácaných
súm je snaha ochrániť poberateľa dôchodku
pred stratou kúpyschopnosti v budúcnosti.
Výhoda poberania tohto typu dôchodkového
poistného produktu má však svoju cenu.
Výška takéhoto dôchodku bude v prvých
rokoch vyplácania v porovnaní s produktom
doživotného dôchodku nižšia.

