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Tieto informácie sú určené výhradne pre
opatrovateľky a mali by im poskytnúť stručný prehľad
o najdôležitejších informáciách o ich poistení podľa
Zákona o sociálnom poistení samostatne zárobkovo
činných osôb.
Kedy sa začína moje poistenie?
Vaše poistenie sa začína v deň, kedy Vám živnostenský
úrad (Magistrát alebo Okresný úradvydá živnostenské
oprávnenie. Poistná ochrana zahŕňa
 dôchodkové poistenie
 zdravotné poistenie
 úrazové poistenie
 poistenie samostatne zárobkovo činných
osôb
Kedy sa končí moje poistenie?
Ak ukončíte výkon Vašej činnosti ako samostatne
zárobkovo činnej osoby v Rakúsku, musíte o tom
informovať živnostenský úrad. Živnostenský úrad nás
o tom bude informovať a naša inštitúcia ukončí Vaše
povinné poistenie k poslednému dňu v mesiaci, v
ktorom ste zrušili Vaše živnostenské oprávnenie. Ak
Vašu činnosť na isté obdobie prerušíte, musíte na
Hospodársku komoru ohlásiť pozastavenie platnosti
živnostenského
oprávnenia.
Počas
obdobia
pozastavenie platnosti živnostenského oprávnenia
nie ste poistená.
V každom prípade nám prosím oznámte Vašu platnú
adresu v zahraničí, aby sme Vás mohli kontaktovať aj
po ukončení Vašej činnosti ako samostatne zárobkovo
činnej osoby v Rakúsku.
Aká je výška mojich poistných odvodov?
V prvých troch rokoch Vášho poistenia zaplatíte za
úplnú poistnú ochranu znížené minimálne poistné
odvody v predbežnej výške 170,85 € mesačne.
Od štvrtého roka budú Vaše odvody stúpať, a to z
viacerých dôvodov:
• Predbežné odvody budú zvýšené
Pre výpočet odvodov od štvrtého roka Vašej činnosti
sú rozhodujúce príjmy podľa daňového priznania za
Z dôvodov lepšej čitateľnosti neuvádzame osobné pojmy v mužskom a aj
ženskom rode, napr. podnikatelia/podnikateľky. Tieto pojmy platia v
dôsledku rovnoprávneho postavenia v rodovo neutrálnom zmysle.

www.svagw.at

tretí rok Vašej činnosti. Ak ste v tomto roku zarobili
viac, môže dôjsť k tomu, že od tohto momentu
nebudete platiť minimálne odvody, ale Vám budú
predpísané podstatne vyššie odvody (podľa Vašich
príjmov spred troch rokov)! Ak je vypočítaný
vymeriavací základ nižší než základ pre minimálne
odvody, sú naďalej predpísané odvody v minimálnej
výške.
• Okrem bežných odvodov môže byť určený aj
doplatok
Po doručení Vášho daňového priznania bude za
príslušný rok vypočítaný konečný vymeriavací základ.
Následne porovnáme predbežné odvody s konečnými
odvodmi (dodatočné stanovenie odvodov). V
závislosti od výsledku musia byť doplatené odvody
(veľmi často od 4. roku činnosti) alebo bude čiastka
rovnajúca sa rozdielu zaúčtovaná vo Váš prospech.
Podrobné informácie o výpočte odvodov nájdete v
našej brožúre „Prvotné informácie pre samostatne
zárobkovo činné osoby“ alebo na našej internetovej
stránke www.svagw.at.
Kedy musím platiť odvody?
Odvody predpisujeme na úhradu štyrikrát v roku. Na
základe toho sú splatné vždy k
 28./29. februáru
 31. máju
 31. augustu
 30. novembru.
Ak sa Vaše povinné poistenie začne v priebehu
mesiaca, bude Vám predpísaný mesačný odvod v
plnej výške.
Prosím dbajte na včasnú úhradu odvodov. Aj keď
odvody za Vás platí združenie opatrovateľiek,
agentúra alebo rodina opatrovanej osoby, len Vy ste
zodpovedná za úhradu odvodov a musíte počítať s
opatreniami na vymáhanie odvodov, ak nebudú tieto
uhradené včas.
Môže ma pred SVA zastupovať iná osoba?
Ako držiteľka živnostenského oprávnenia ste pre nás
jediná kontaktná osoba a máte všetky práva
a povinnosti spojené s týmto poistením. Ak však

chcete, aby Vás v kontakte s našou inštitúciou
zastupovala iná osoba, agentúra alebo združenie, a
aby táto iná osoba získavala informácie o Vašom
poistnom vzťahu, musíte tejto osobe, agentúre alebo
združeniu udeliť plnomocenstvo a nám zaslať jeho
kópiu. Až po doručení plnomocenstva môžeme
splnomocnenej osobe poskytovať informácie a
prijímať od nej žiadosti. Vzor plnomocenstva nájdete
na našej internetovej stránke.
Na čo musím dbať pri zmene rodiny opatrovaného?
Ak zmeníte rodinu, v zásade sa na Vašom poistnom
vzťahu nič nemení. Avšak na príslušný živnostenský
úrad musíte nahlásiť zmenu adresy výkonu činnosti a
novú adresu výkonu činnosti. Ak sa tým zmení aj
spolková krajina, v ktorej budete pracovať, bude
prípadne zodpovedná iná pobočka Sociálnej
poisťovne, ktorá Vás bude informovať o zmene
príslušnej krajinskej pobočky.

Dbajte prosím na nasledovné:
Ak chcete, aby Vás voči našej poisťovni zastupoval
niekto z novej rodiny, musíte danej osobe udeliť
nové plnomocenstvo.
Môžem chodiť v krajine môjho pobytu k lekárovi?
Na začiatku Vášho poistenia Vám zašleme uvítací
balíček. V tomto balíčku nájdete okrem iného aj
formulár „Žiadosť o vystavenie formuláru E 106“. Po
vyplnení a podpísaní nám prosím pošlite túto žiadosť
späť na našu adresu. Následne od nás dostanete
potvrdenie (E 106), ktoré musíte predložiť v príslušnej
zdravotnej poisťovni v krajine Vášho pobytu. Táto
zdravotná poisťovňa potom preverí, či máte podľa
tam platných právnych predpisov nárok na výkony zo
zdravotného poistenia. V prípade, že budete mať
tento nárok, dostanete potvrdenie tohto nároku
(kartičku poistenca, lístok pre pacienta atď.), a tým
môžete využívať zdravotné ošetrenie v krajine Vášho
pobytu. Rozsah výkonov a prípadná spoluúčasť alebo
doplatky sa potom riadia výhradne podľa právnych
predpisov krajiny Vášho pobytu. Aj Vaši rodinné
príslušníci majú nárok na výkony zo zdravotného
poistenia v krajine pobytu, ak sú podľa platných
právnych predpisov považovaní za rodinných
príslušníkov.

Verleger und Hersteller:
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft,
1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86

Samozrejme môžete ísť k lekárovi aj v Rakúsku. Za
týmto účelom dostanete rakúsku „e-card“,
prostredníctvom ktorej sa vyúčtovávajú výkony zo
zdravotného poistenia v Rakúsku.
Dbajte prosím na to, že pri využívaní výkonov v
Rakúsku musíte uhradiť spoluúčasť vo výške 20%.
Môžem si moje poistenie individuálne prispôsobiť?
Existuje viac možností, ako si môžete upraviť Vašu
poistnú ochranu - najmä v oblasti zdravotného
poistenia - podľa Vašich individuálnych potrieb. Medzi
tieto možnosti patrí aj pripoistenie. Ide o dobrovoľné
poistenie, ktoré Vám v prípade práceneschopnosti v
dôsledku choroby poskytuje nárok na ošetrovné.
Pripoistenie stojí mesačne 2,5% Vášho predbežného
vymeriavacieho základu, najmenej však 30,77 €. Aj
výška ošetrovného sa riadi podľa Vášho
vymeriavacieho základu - je to najmenej 8,76 € denne.
Ďalšie informácie a formulár žiadosti nájdete v
uvítacom balíčku.
Podrobné informácie získate na našej internetovej
stránke www.svagw.at a v našich informačných
materiáloch (brožúry, informačné hárky atď. ...).
Našu brožúru „Prvotné informácie pre samostatne
zárobkovo činné osoby“ môžete získať na našej
internetovej stránke aj vo Vašom materinskom jazyku.
V tejto brožúre sa nachádza aj zhrnutie informácií o
plneniach z dôchodkového a zdravotného poistenia.
Brožúru nájdete na internete v záložke Onlineservices
→ Multilingual Information.
Takisto zamestnanci krajinských pobočiek radi
zodpovedia Vaše otázky.

