PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
2016 EMEKLİ MAAŞI BİLGİLENDİRMESİ
1.1.2016 TARİHLİ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI
2016 yılı için emekli maaşı artışı aylık emekli maaşı tutarının …. 1,2 % oranında
gerçekleşecektir.
HASTALIK SİGORTASI KATKI PAYI
Sosyal sigortalar kanununda değişiklik yapan 2. Yasanın 2010 yılında yürürlüğe
girmesiyle birlikte
 Bir Avrupa birliği ülkesi, Avrupa Ekonomi Bölgesine üye ülke yada İsviçre yahut
 Karşılıklı olarak sağlık sigortasını da içeren sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış
ülkelerden alınan emekli maaşlarından da,
%5,1 oranında bir tutar sağlık sigortası için kesilecektir. Bu katkı payı sadece Avusturya
sağlık sigortasından yararlanma hakkı olması durumunda kesilecektir.
Bu nedenle yurtdışından aldığınız her türlü emekli maaşını ve bunlardaki değişiklikleri
bize bildirmekle yükümlüsünüz.
BAKIM PARASI
Bakım parası 1.1.2016 tarihinden itibaren %2 oranında arttırılmıştır. Bakım parası
alanlar artışı 1.1.2016 tarihli bildirimde görebilirler.
Bakım parasına temel olarak ikamet yerinin Avusturya olması durumunda hak
kazanılabilmektedir. Bir AB-Ülkesinde, EWR-Ülkesinde veya İsviçre'de ikamet edilmesi
durumunda da gerekli koşulların bulunması halinde bakım parasına hak
kazanılabilmektedir.
Bakım parası sadece dilekçe ile talep edilmesi durumunda verilebilmekte ve uzman
doktor raporu gerektirmektedir. Bakım parasının miktarı bakım ihtiyacının düzeyine
bağlı olarak değişmektedir.
Bakım parasından Avusturya veya yabancı ülkelerden yapılan benzer ödemeler veya
AB-ülkelerinden, ERW-ülkelerinden veya İsviçre'den ödenen bakım paraları mahsup
edilmelidir. Böyle bir ödemenin başlaması ve söz konusu değişiklikler vakit
kaybetmeden bildirilmelidir!
Bundan başka bakım parası hakkına yönelik değişikliler (örneğin hastanede yatma ve
yurtdışında bulunma) dört hafta içerisinde bildirilmelidir!
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ÖZEL ÖDEMELER
Nisan ve Ekim aylarında emeklilik aylığına bir özel ödeme eklenir. İlgili ay için
ödenecek miktar (net tutar) ancak ödeme tarihinde hesaplanır.
YAŞAMBELGESİ
Yurtdışında ikamet eden emeklilere ait emekli maaşlarının ödenebilmesi için yılda bir
kez “yaşam belgesinin” gönderilmesi gerekmektedir.
Almanya’da ikamet eden, Avusturya emekli maaşları Almanya’da ödenen emekliler
ibraz zorunluluğundan muaftır.
Bir yaşam belgesi ibraz etme yükümlülüğünüzün olması halinde söz konsu formüler bu
bilgilendirme notunun ekinde gönderilmiş olacaktır.
DANIŞMA, YARDIM VE BİLGİ
Lütfen yazılı sorularını SİGORTA NUMARANIZI belirterek Landesstelle Wien (1021
Wien, Friedrich-Hillegeist-Strasse 1, Faks: +43 5 303/28850) adresine yada aşağıdaki
e-mail adresine gönderin:
pva-lsw@pensionsversicherung.at
Bilgi ve danışmanlık hizmetlerini emeklilik Sigortası Kurumunun görüşme günlerinde
alabilirsiniz. Şu anda Almanya, İtalya, Hırvatistan, Liechtenstein, İsviçre, Sırbistan,
Slovakya, Slovenya ve Macaristan’da bürolarımız bulunmaktadır. Bu görüşme
günlerinin yerini ve saatini Viyana Bölge Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. (Telefon +43 5
0303 veya Internet üzerinden).
Bizlere hafta içinde Pazartesiden Perşembe gününe kadar 7.00 – 15.30 MEZ saatleri
arasında ve Cuma günlerinde de 7.00 – 15.00 MEZ saatleri arasında ulaşabilirsiniz.
Emeklilik konusundaki güncel bilgilere internette
www.pensionsversicherung.at
adresinden ulaşabilirisiniz. Ayrıca, bu yazısı internet sayfamızda değişik ülke dillerinde
bulunmaktadır.
UYARILAR
Bu yazıdaki bilgilere dikkatle uymanızı rica ederiz, aksi takdirde yapılan fazla
ödemeleri geri talep etmekle yükümlüyüz.
Aylık hakkınızla ilgili tüm değişiklikleri (örneğin; ikamet değişikliği, evlilik gibi) iki hafta
içerisinde bize bildirmekle yükümlüsünüz. Özellikle de tekrar bir işe başlama ile gelirin
yüksekliği ve değişmesi konusundaki tüm değişiklikleri yedi gün içerisinde bize
bildirmeniz gerekiyor. Ayrıca diğer gelirlerinizle ilgili değişiklikleri bildirmekle
yükümlüsünüz.
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