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Zoznam poskytovaných a overovaných údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne 
 
 
Presný zoznam údajov poskytovaných spoločnosti Silverside, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 
Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 6261/B (ďalej len “Silverside”) a spoločnosti Register úverov, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 
Bratislava, IČO: 481 64 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 109415/B (ďalej len „RÚ“) Sociálnou poisťovňou predstavujúci presnú špecifikáciu rozsahu údajov, 
v zmysle súhlasu, ktorý klient poskytol spoločnosti Silverside. Sociálna poisťovňa poskytuje spoločnosti 
Silverside a RÚ na základe súhlasu klienta poskytnutého spoločnosti Silverside, údaje klienta, ktoré 
zodpovedajú odpovediam na nižšie uvedené otázky vo forme odpovedí áno/nie. Odpovede pritom vychádzajú 
a sú v súlade s informáciami, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.  

 
Otázka 1: Je klient evidovaný ako zamestnanec v systéme Sociálnej poisťovne? 
      
Otázka 2: Je klient zamestnaný u ním uvádzaného zamestnávateľa? 
      
Otázka 3: Je klient zamestnaný u ním uvádzaného zamestnávateľa aspoň od stanoveného dátumu? 
      
Otázka 4: Je klient zamestnaný aspoň stanovený počet dní? 
      
Otázka 5: Má klient za posledný mesiac, t.j. minulý kalendárny mesiac u ním uvádzaného zamestnávateľa 
vymeriavací základ aspoň v stanovenej výške? 
          
Otázka 6: Má klient za predposledný mesiac u ním uvádzaného zamestnávateľa vymeriavací základ aspoň 
v stanovenej výške? 
      
Otázka 7: Má klient za predpredposledný mesiac u ním uvádzaného zamestnávateľa vymeriavací základ 
aspoň v stanovenej výške? 
              
Otázka 8: Má klient za posledný mesiac (t.j. minulý kalendárny) vymeriavací základ od všetkých 
zamestnávateľov aspoň v stanovenej výške? 
         
Otázka 9: Má klient za predposledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň 
v stanovenej výške? 
          
Otázka 10: Má klient za predpredposledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň 
v stanovenej výške? 
 
Otázka 11: Trvalo poistenie klienta u ním uvádzaného zamestnávateľa v posledných mesiacoch viac ako 
stanovený počet dní? 
 
Otázka 12: Je klient poberateľom invalidného dôchodku? 
 
Otázka 13: Je klient poberateľom starobného dôchodku (vrátane predčasného starobného dôchodku)?  

 
Otázka 14: Je klient poberateľom dôchodku (príp. viacerých dôchodkov) aspoň v stanovenej výške? 

 
Otázka 15: Má klient zrážky z dôchodku?      
 
Otázka 16: Má klient u ním uvádzaného zamestnávateľa priemerný vymeriavací základ za stanovený počet 
posledných mesiacov aspoň v stanovenej výške? 
          
Otázka 17: Má klient priemerný vymeriavací základ za stanovený počet posledných mesiacov aspoň 
v stanovenej výške? 
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Otázka 18: Je klient zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti? 
 
Otázka 19: Je klient zamestnaný u ním uvádzaného zamestnávateľa na základe dohody o pracovnej činnosti? 
      
Otázka 20: Má klient z dohody o pracovnej činnosti priemerný vymeriavací základ za stanovený počet 
posledných mesiacov aspoň v stanovenej výške? 
 
Otázka 21: Je počet dní od prijatia prihlášky klienta od  ním uvádzaného zamestnávateľa väčší ako stanovený 
počet dní prihlásenia ? 
 
Otázka 22: Bol klient zamestnaný u viacerých zamestnávateľov súčasne ku koncu predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca? 
 
Otázka 23: Je klient registrovaný ako SZČO v systéme SP ku koncu predchádzajúceho mesiaca? 
 
 
 
      
 
 
 


