Informačný Osobný sprievodca

Ako žiadateľ o dôchodok prihliadajte na nasledujúce informácie potrebné k postupu stanovenia dôchodku:

Prehľad dôležitých informácií
●

●

Žiadosť o dôchodok z rakúskeho dôchodkového poistenia sa podáva v poisťovni v mieste Vášho bydliska, prípadne
v poisťovni, v ktorej bolo naposledy uzatvorené postenie.
Dôchodok za obdobie práceneschopnosti - podmienky
●
●
●
●
●

predloženie dokladu o práceneschopnosti (poistná udalosť)
žiadny nárok na rehabilitačné opatrenia
splnenie čakacej lehoty
žiadny nárok na starobný dôchodok a
ukončenie zárobkovej činnosti
Ak neukončíte samostatnú zárobkovú činnosť minimálne tri mesiace od úradne stanoveného termínu dôchodku,
dôchodok nemusí byť pripísaný, to znamená, že nebude vyplatený.
Ak po prijatí dôchodku – najskôr však po troch mesiacoch – bude Vaša zárobková činnosť vyššia než je stanovená
minimálna hranica (446,81 eur, hodnota 2019), dôchodok bude krátený na max. 50 %.

●

Predčasný starobný dôchodok pri dlhodobom poistení („dôchodok z dlhodobého poistenia“), koridorový
dôchodok - podmienky
●
dosiahnutie požadovaného dôchodkového veku
●
„dlhodobé poistenie“
●
žiadna zárobková činnosť v úradne stanovenom termíne, ktorá by bola v rozpore s podmienkami poberania dôchodku
V úradne stanovenom termíne nesmiete vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť, z ktorej by vyplývalo povinné poistenie
a tiež žiadnu inú zárobkovú činnosť, z ktorej príjem by presahoval minimálnu stanovenú hranicu (446,81 eur,
hodnota 2019). V opačnom prípade nevzniká nárok na dôchodok.
Ak po priznaní predčasného starobného dôchodku budete znovu vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej vyplýva
povinné poistenie, dňom začiatku vykonávania činnosti dôchodok zaniká. Opäť vzniká až po ukončení zárobkovej
činnosti alebo znížení mesačného príjmu pod minimálnu stanovenú hranicu (446,81 eur, hodnota 2019).
Po zániku nároku na dôchodok vypočítame dôchodok opätovne pri dosiahnutí požadovaného veku pre
starobný dôchodok (riadny dôchodkový vek).

●

Starobný dôchodok - podmienky
●
dosiahnutie požadovaného dôchodkového veku
●

splnenie minimálnej doby poistenia
Ak poberáte starobný dôchodok, môžete vykonávať akúkoľvek samostatnú alebo závislú zárobkovú činnosť bez
krátenia dôchodku.

Z dôvodov zjednodušenia čitateľnosti neuvádzame rodové rozdielnosti, ako napríklad podnikateľ/podnikateľka. Príslušné pojmy platia ako neutrálne v zmysle rodovej rovnosti. Vlastník, nakladateľ, editor: Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft (Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania), 1051 Viedeň, Wiedner Hauptstraße 84–86, tel. 050 808 808, www.svagw.at,

/svagw, tlač: SVD Büromanagement GmbH

●

Nemocenské poistenie – bydlisko v Rakúsku
● Ak poberáte rakúsky dôchodok a máte trvalé bydlisko v Rakúsku, principiálne máte uzatvorené rakúske nemocenské
poistenie.
●

●

●

●

●

●

Ak poberáte dôchodok a bývate v štáte, s ktorým neexistujú žiadne medzištátne predpisy ohľadne nemocenského
poistenia, nie ste poistený v Sociálnej poisťovni. Informujte sa v štáte svojho bydliska, aké máte možnosti.

K dôchodkom za apríl a október vyplácame mimoriadnu platbu vo výške bežného
mesačného dôchodku.

Vyplácanie – bydlisko + účet mimo Rakúska
● Aby sme mohli posielať dôchodok na účet, vyplňte, prosím, celý formulár „Žiadosť o prevod rakúskych dôchodkov na
adresu bydliska v zahraničí“ a údaje nechajte potvrdiť vo svojej banke. Podpísaný a potvrdený formulár potom pošlite
späť do Sociálnej poisťovne živnostenského podnikania.
●

●

Ak poberáte dôchodok a bývate v členskom štáte EÚ, EHP alebo v inom zmluvnom štáte, v každom prípade kontaktujte
príslušné pracovisko krajiny.

Vyplácanie – všeobecné ustanovenia
● Dôchodok Vám bude vyplácaný spätne za každý mesiac v prvý deň nasledujúceho mesiaca.
●

●

Osoby, ktoré sú nemocensky poistené v Rakúsku, platia z rakúskeho dôchodku a taktiež zo zahraničných rent
príspevok na nemocenské poistenie vo výške 5,1 %.

Nemocenské poistenie – bydlisko mimo Rakúska
● Predpisy o ochrane chorých osôb s bydliskom v zahraničí sú odlišné v štátoch EÚ, EHP a zmluvných štátoch a taktiež
v iných štátoch.
●

●

Poistná ochrana začína platiť nástupom do dôchodku.

Vy ako dôchodca musíte byť zároveň aj majiteľom účtu.
V prípade bydliska v zahraničí sa každoročne vyžaduje overené potvrdenie o existencii, aby sme
predišli prerušeniam vyplácania.

Vyplácanie – bydlisko + účet v Rakúsku
● Aby sme mohli posielať dôchodok na účet, potrebujeme potvrdenie Vašej banky. Príslušný formulár Vám poskytne Vaša
banka. Hneď ako nám pošlete toto potvrdenie, budeme Vám dôchodok vyplácať na uvedený účet.

Ohlasovacia povinnosť
● Ohlasovacia povinnosť vzniká už odo dňa, v ktorom bola podaná žiadosť o dôchodok.
●

Prosím, ohláste nám, ak
- sa zmení výška zahraničnej renty/zahraničných rent,
- požiadate o ďalšiu zahraničnú rentu alebo dostávate zahraničnú rentu alebo táto
- zanikne
a všetky zmeny ohľadne
- dôchodku,
- výšky dôchodku alebo
- miesta bydliska. Ak od nás dostanete výzvu.
zákon Vás zaväzuje ohlásiť sa v priebehu dvoch týždňov.

DÔLEŽITÉ
Ak bude dávka priznaná, prípadne ďalej vyplácaná na základe chýbajúcich, neúplných alebo nesprávnych údajov, musíte
ju vrátiť.
Ohľadne otázky, či má zmysel žiadať o dôchodok vo Vašej individuálnej situácii, Vám ochotne poradia vo Vašej
pobočke počas osobného poradenského rozhovoru!

Informačné listy Sociálnej poisťovne na mnohé dôležité témy nájdete na internetovej adrese www.svagw.at/info

