P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S AN S T AL T
NYUGDÍJTÁJÉKOZTATÓ 2022
NYUGDÍJKORREKCIÓ 2022.01.01-JÉTŐL
A 2022-es évi nyugdíjemelés a havi teljes nyugdíjjövedelem mértékétől függ és a
következőképpen alakul:
Teljes nyugdíjjövedelem (bruttó)
EUR
EUR
EUR
EUR

1.000,00 – ig
1.000,01 – tól
1.300,00 – ig
1.300,01 – tól

Emelés
3,0%
arányosan csökkenve
3,0% ról 1,8%
1,8%

Az össznyugdíj a törvényes nyugdíjbiztosításból származó nyugdíjak (a szüneteltetésre
és levonásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazása előtti) összege, amelyekre a
nyugdíjas 2021. december 31-én jogosult volt.
A teljes nyugdíjjövedelemhez tartozik az összes, az. I. számú törvény, 46/2014 által
meghatározott külön-nyugdíj, valamint a színházi nyugdíjtörvény és a vasutas
nyugdíjtörvény által meghatározott nyugdíjszerű és előtakarékossági ellátások.
Amennyiben két vagy több nyugdíjra és/vagy különleges nyugdíjra jogosult, úgy a
nyugdíjemelés
arányosan
eloszlik
az
egyes
ellátásokra.
RENDKÍVÜLI KIFIZETÉSEK
Április és október hónapokban a havi nyugdíjon felül rendkívüli kifizetések kerülnek
folyósításra. Az átutalásra kerülő összeg mértéke (nettó összeg) a kifizetés időpontjában
kerül
megállapításra.
ÉLETBENLÉTI IGAZOLÁS
Külföldön élő nyugdíjasok részére történő nyugdíj-átutalásnál szükség van évente
egyszer az „Életbenléti igazolás“ megküldésére.
Kivételt képeznek azon nyugdíjasok, akiknek lakóhelye Németországban van és
akiknek az osztrák nyugdíja Németországban kerül kifizetésre.
Amennyiben Ön köteles az „Életbenléti igazolás” megküldésére, a megfelelő adatlapot
mellékelten
találja.
INTÉZMÉNYI GONDOZÁS ÁLDOZATAINAK NYUGDÍJA
Az intézményi gondozás áldozatainak nyugdíja 2022. január 1-jével 3.0%-kal emelkedik
és összege havi EUR 347,40.
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P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S AN S T AL T
ÁPOLÁSI DÍJ
Az ápolási díj mértéke 2022.1.1-jével 1,8%-kal emelkedik. Az ápolási díjra jogosultakat
az emelkedett ápolási díjról a 2022.1.1-jével folyósított ellátás összegéről szóló
értesítésben tájékoztatjuk.
Az ápolási díj csak Ausztriában állandó tartózkodási hellyel rendelkező jogosultaknak jár.
Bizonyos feltételek fennállása esetén az ápolási díj egy EU tagállamban, EGT
tagállamban vagy Svájcban állandó tartózkodási hellyel rendelkező jogosultnak is jár.
Az ápolási díj csak KÉRELEMRE jár. Az ápolási igény megállapítása alapvetően orvosi
szakértői eljárást igényel. Az ápolási díj mértéke az ápolási igény mértékétől függ.
Az ápolási pénzre felszámítandók a hasonló osztrák vagy külföldi pénzbeli ellátások,
illetve ápolási tárgyi teljesítések, melyek egy Európai Uniós tagállamból, az Európai
Gazdasági Közösség egy államából vagy a Svájcból származnak. Aki ilyen
teljesítésekben részesül vagy e teljesítésekben változások történnek, haladéktalanul be
kell jelenteni.
Továbbá az ápolási pénzre való igényt érintő változásokat (pl.: kórházi tartózkodás vagy
külföldi tartózkodás) négy héten belül be kell jelenteni.
TANÁCSADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
A nyugdíjfizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel külföldön az osztrák társadalombiztosítási
azonosító megadásával a következő szervhez fordulhatnak:
Pensionsversicherungsanstalt
Landesstelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien
ÖSTERREICH
E-Mail: pva-lsw@pv.at
Nyugellátásokkal kapcsolatos aktuális információkat az INTERNETEN is olvashat.
Nyugdíjtájékoztató levelünk az interneten különböző nyelveken is megtalálható.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
Kérjük ezeket pontosan betartani, mert a jogalap nélkül kifizetésre került ellátásokat
vissza kell téríteni.
Törvényi előírások köteleznek minden ellátásra jogosultat, hogy a jogosultságot érintő
változásokat (pl. lakcímváltozás, házasságkötés, élettársi kapcsolat bejegyzése stb.) két
héten belül jelentse.
Különösen felhívjuk a figyelmét arra, hogy köteles minden kereső tevékenység felvételét,
továbbá a jövedelem mértékét és annak változását hét napon belül bejelenteni. Kérjük,
jelentsen minden egyéb jövedelmével kapcsolatos változást is
DVR: 2108296

