PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT
INFORMÁCIE O DÔCHODKOCH 2008
ZMENY DÔCHODKOV OD 1. 1. 2008
Zvýšenie dôchodkov na rok 2008 predstavuje v princípe 1,7 %. Od toho sa ďalej odvíja
eventuálne dodatočné zvyšovanie.
Rozsah zvýšenia závisí od výšky dôchodku (pred aplikáciou dôchodkových a krátiacich
ustanovení) a predstavuje od 1.1.2008 pre dôchodky sumu
¾ do

EUR

¾ od
do

EUR
EUR

747,00
1.050,00 ..................... EUR 21,-(čiže 2% z EUR 1.050,--)

¾ od
do

EUR
EUR

1.050,01
1.700,00

............................... 2%

¾ od
EUR
1.700,01
do
EUR
2.161,50
lineárne sa stupňuje od

............... 2% do 1,7%

¾ od

EUR

746,99

............................ 1,7%

2.161,51 ................... EUR 36,75

! Sumy sa uvádzajú v brutto výške !
Keď niekto poberá dva alebo viac dôchodkov z rakúskeho sociálneho poistenia a každý
jednotlivý dôchodok predstavuje menej než 747,-- EUR, vtedy sa bude zmena dôchodku
určovať podľa celkového dôchodku a bude rozdelená pomerne na jednotlivé dávky.
MIMORIADNE VÝPLATY
V mesiacoch Apríl a September prislúcha k mesačnému dôchodku mimoriadna výplata.
Poukázaná suma (v netto výške) príslušnej mimoriadnej výplaty bude vypočítaná
až k termínu vyplatenia.
POTVRDENIE O ŽITÍ
Pre výplatu dôchodkov dôchodcov/dôchodkýň žijúcich
sa požaduje raz ročne predloženie „potvrdenia o žití“.

mimo

územia

Príslušný formulár Vám bude vždy automaticky zaslaný (pozri prílohu).
OPATROVNÉ

DVR: 2108296

Rakúska

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT
Opatrovné prináleží pri predložení príslušného potvrdenia o nutnosti opatrovania
dôchodcov/ dôchodkýň zásadne aj pri bežnom pobyte v ktoromkoľvek členskom štáte
EHP alebo vo Švajčiarsku, ak máte nárok na dávky z nemocenského poistenia na ťarchu
rakúskeho sociálneho poistenia.
Opatrovné prislúcha len na základe žiadosti a vyžaduje sa pritom posudok odborného
lekára. Rozsah výšky opatrovného sa riadi podľa rozsahu potrebnej opatery.
Do opatrovného sú zarátané podobné rakúske alebo zahraničné platené výkony. Prijatie
alebo zmeny takýchto výkonov je preto bezpodmienečne nutné uvádzať!
Ďalej je nutné nahlásiť nám v priebehu štyroch týždňov aj požiadavky na príslušné
zmeny týkajúce sa opatrovného (napr. pobyt v nemocnici alebo v cudzine mimo krajín
EHP) .
RADY, POMOC A INFORMÁCIE
Vaše písomné dotazy smerujte, prosíme – s uvedením Vášho ČÍSLA POISTENCA – na
Landesstelle Wien (A-1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 – Fax +43 5
0303/28850) alebo nám zašlite e-mail na
pva-lsw@pva.sozvers.at

Vysvetlenia, rady a informácie dostanete aj v priebehu stránkových dní na úrade
dôchodkového zabezpečenia/ Pensionsversicherungsanstalt. Miesto a čas týchto
stránkových dní sa dozviete na Landesstelle Wien (Zemské zastoupení Viedeň).
Telefonicky nás môžete zastihnúť v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 7.00
do 15.30 hod SEČ a v piatok od 7.00 do 15.00 SEČ.
Aktuálne informácie v záležitostiach dôchodkov nájdete aj na internete. Na internete je
k dispozícii aj tento list s informáciemi o dôchodkovej problematike v mnohých jazykoch.
PRIHLASOVACIE ÚDAJE
Prosíme Vás, aby ste dbali na ich presné uvádzanie, pretože sme povinní vyžadovať
späť neprávom vyplatené výkony.
Vy ste zo zákona povinní oznámiť nám každú zmenu, ktorá sa týka vašich práv na
výplatu dávok (napr. zmena bydliska, sobáš, atď.), a to v lehote dvoch týždňov od tejto
zmeny.
Mimoriadne pozorne dbajte na to, že ste povinní oznámiť v priebehu siedmich dní
každý príjem zo zárobkovej činnosti, ako aj jeho výšku a každú zmenu príjmu. Zároveň
je nutné oznámiť aj zmeny Vašich ostatných príjmov.
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