NYUGDÍJSZÁMLA KÖZLEMÉNY – AZ ÚJ NYUGDÍJSZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK

TÁJÉKOZTATÓ LAP, 2016.01.01-I ÁLLAPOT

2014. január óta létezik az új nyugdíjszámla,
melyről leolvasható az Ön nyugdíjából mindenkor
megspórolt összeg.
A legfontosabb információk alább:
Mi az új nyugdíjszámla:
Az új nyugdíjszámla által a nyugdíjszámítás
egyszerűbbé, világosabbá és átláthatóbbá válik. A
jövőben az aktuális nyugdíj-megtakarítási összeg
bármikor a nyugdíjszámlába történő betekintés által
leolvasható.
Kinek van új nyugdíjszámlája:
Nyugdíj-megtakarítási számlája valamennyi, 1955
után született biztosítottnak van.
Azok esetében, akik 1955. január 1. előtt születtek,
nem kerül beállításra az új nyugdíj-számla. A
nyugdíjszámítás ezen esetekben az eddigi rendszer
szerint történik.
Hogyan működik az új nyugdíjszámla:
Azon nyugdíjszámla-tulajdonosok részére, akik már
2005 előtt elérték a nyugdíjkorhatárt, postai úton
„első számlajóváírás“ kerül megküldésre. Ez az új
nyugdíjszámla kezdőtőkéjét képezi, és valamennyi
nyugdíjra jogosító időt alapul vesz, amelyet 2013.
december 31-ig Ausztriában realizáltak.
Azon nyugdíjszámla-tulajdonosok részére, akik 2005
után érték el a nyugdíjkorhatárt, nyugdíjigényeiket
már nyugdíjszámlán halmozták. Részükre is
megküldi az SVA az aktuális számlaegyenleget.
Minden további összeg befizetésével nő a jövőben a
számlaegyenleg. Mindenki egy pillanat alatt
betekinthet a nyugdíjszámlájába, ás láthatja, hogyan
áll a nyugdíja.
A könnyebb olvashatóság érdekében eltekintünk a
nemspecifikus megkülönböztetéstől, mint pl. vállalkozók
(Unternehmer/ Innen). A megfelelő fogalmak az
egyenlő bánásmód értelmében nemeket tekintve
semlegesnek számítanak.
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Mikor és hogyan tájékoztatja a biztosítottait az
SVA:
Azon nyugdíjszámla-tulajdonosok, akik 2014. január
1-én rendelkeztek az SVA-nál biztosítással, azok
részére az SVA megküldi az aktuális nyugdíjszámlaegyenlegükről szóló értesítést.
Azokat, akik önállóan folytatnak jövedelemszerző
tevékenységet vagy alkalmazottként dolgoznak, a
nyugdíjbiztosító intézet vagy a vasutas és bányászbiztosító intézet látja el információval.
Mi a teendő, ha megérkezik az SVA
értesítése:
Az aktuális számlaegyenleget tartalmazó küldemény
a számlaegyenleg kiszámításánál figyelembevett
nyugdíjellátásra jogosító időintervallumok jegyzékét
is tartalmazza.
A következőket kell tennie:
• Kérjük, először ellenőrizze a nyugdíjellátásra
jogosító időintervallumok jegyzékét és
• értesítsen minket arról, ha hiányoznak
időintervallumok vagy egyéb helyesbítésekre
van szükség.
• Az esetleges visszajelzésekhez kérjük, hogy a
„Beiblatt zur Datenergänzung“ (Melléklet
adatkiegészítéshez) nyomtatványt használja. A
formanyomtatványt az SVA a küldemény
keretében júniusban mellékelten megküldi.
Amennyiben nem kapunk visszajelzést, feltételezzük,
hogy az időtartamok megfelelőek.

Figyelem!
Mivel az aktuális számlaegyenleg kiküldésekor a
legtöbb adóigazolás még nem készült el, az SVA
a
számlajóváírás
összegét
csupán
hozzávetőlegesen
tudja
kiszámolni.
Az
elszámolás során azokat az éveket, ahonnan még
hiányzik a jövedelemadó-igazolás, minimális
értéken vesszük számba.

Kiadók és gyártók
A kereskedelmi ágazat társadalombiztosítási Intézete, 1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84 – 86

Amint 2013-ig az egyes évek nyugdíjellátásra
jogosító időintervallumai végleges formában
rendelkezésre állnak és azok után fizetendő
hozzájárulások
befizetésre
kerültek,
a
számlajóváírás végleges összege kiszámításra
kerül. Ez a számítás is automatikusan
megküldésre kerül az Ön részére. Kérésre a
végleges számlajóváírásról határozatot állítunk
ki.
Mit eredményez az új nyugdíjszámla:
A
jövőben
bármikor
leolvashatja
nyugdíjszámláján, mekkora az aktuális nyugdíjmegtakarításainak összege.
2014-től
kezdődően
minden
évre
vetítve
járulékalapjának további 1,78 százaléka részjóváírás
formájában felszámításra kerül a nyugdíjszámláján. A
jövedelemszerző
tevékenység,
gyermeknevelés,
munkanélküli segély odaítélése, stb. esetén képződik
járulékalap.
Az első jóváírás és a részjóváírások összeadásra
kerülnek, és ezek adják a teljes jóváírás összegét. Ez
minden évben az átlagbérek és -fizetések alakulása
szerint kerül kiértékelésre.
A teljes jóváírás mutatja a nyugdíjszámlán az Ön
aktuális nyugdíj-megtakarításának összegét. A
teljes jóváírás 14-gyel történő elosztása révén
kapjuk meg az aktuális havi bruttó nyugdíj
értékét. Nyugdíjfizetésre évente 14-szer kerül sor,
áprilisban és októberben többletkifizetésre kerül sor.

Létezik egy nyugdíjszámla-kalkulátort is, melynek
segítségével felbecsülheti nyugdíjbankszámlájának
további fejlődését. Látja továbbá azt is, miképp
növekszik a nyugdíja egy későbbi nyugdíjazás esetén.
A nyugdíjszámla-kalkulátort a www.pensionskontorechner.at címen éri el.
A legfontosabb tudnivalók áttekintése

• Minden

nyugdíjszámla-tulajdonos
először kiküldésre kerül postai
nyugdíjszámlája aktuális egyenlege.

részére
úton a

• Kérjük,

először ellenőrizze a mellékelt
nyugdíjellátásra jogosító időintervallumok
jegyzékét és értesítsen minket arról, ha
hiányoznak időintervallumok
vagy egyéb
helyesbítésekre van szükség.
Kérjük, hogy mindennemű visszajelzés esetén
töltse ki az adat-kiegészítési mellékletet (Beiblatt
zur Datenergänzung). A nyomtatványt megtalálja
az SVA által küldött csomagban.

• Amint 2013-ig az egyes évek nyugdíjellátásra
jogosító időintervallumai végleges formában
rendelkezésre állnak és azok után fizetendő
hozzájárulások
befizetésre
kerültek,
a
számlajóváírás végleges összege kiszámításra
kerül.
Ez a számítás is automatikusan megküldésre
kerül az Ön részére.

• Minden további összeg megfizetése által nő a
jövőben a számlaegyenleg. Mindenki egy
pillanat alatt képes a nyugdíjszámláján értesülni
arról, hogy áll a nyugdíja.

Példa: Amennyiben a nyugdíjszámlán a teljes
jóváírás 21.000 eurót tesz ki, a havi nyugdíj bruttó
1.500 euró (21.000 osztva 14-gyel egyenlő 1.500
euróval).
Amennyiben később megy nyugdíjba, bónusz jár,
arra az esetre, ha a nyugdíjkorhatár elérése előtt
megy el nyugdíjba, levonásra kerül sor.

Egyénileg is le lehet hívni az adatokat
Amint kézbesítésre kerül az Ön részére az aktuális
számlaegyenlege, személyi igazolványa vagy
mobilaláírása
segítségével
a
www.neuespensionskonto.at -ról bármikor online
lekérhető a nyugdíjszámlája. A FinanzOnline-on
keresztül is bármikor be tud lépni nyugdíjszámlájára.
Amennyiben az Interneten keresztül ezt a
szolgáltatást nem szeretné használni, szívesen
küldünk az Ön részére számlakivonatot postai úton.

További kérdések esetén elérhetőségünk a
következő:
• Postacím:
Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft
Pensionskonto
Postfach 500
4010 Linz
• Email: Pensionskonto@svagw.at
• Telefon (Sevice Hotline):
05 08 08 - 3073 (+43 508 08 -3073)
• Fax: 05 08 08 -3173 (+43 508 08 -3173)

