PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
INFORMACIJA ZA POKOJNINO 2017
USKLAJEVANJE POKOJNIN Z DNE 1.1.2017
Zvišanje pokojnine za leto 2017 znaša ... 0,8 % mesečne višine pokojnine.
ODŠKODNINA ZA VOJNO UJETNIŠTVO
Odškodnina za vojno ujetništvo se je s 1. januarjem 2017 zvišala in znaša glede na
obdobje trajanja ujetništva mesečno:
Obdobje ujetništva je trajalo najmanj
tri mesece

Mesečno
EUR 17,50

dve leti

EUR 26,00

štiri leta

EUR 34,00

šest let

EUR 43,00

PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Tako od avstrijskega zneska pokojnine kot od pokojnin iz
 držav članic Evropske Unije, Evropskega gospodarksega prostora ali Švice oz.
 držav, s katerimi je sklenjen bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju, ki
obsega tudi zdravstveno zavarovanje,
se za namene zdravstvenega zavarovanja odšteje znesek v višini 5,1 %.
Ta znesek se odbije le, če obstaja tudi pravica do uživanja storitev avstrijskega
zdravstvenega zavarovanja. V kolikor prejemate pokojnino v tujini ste nas zato o tem
dolžni obvestiti. Obvestiti nas morate tudi o morebitni spremembi njihove višine.
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO
Dodatek za pomoč in postrežbo se s 1. januarjem 2017 ni zvišal in bo zato izplačan v
takšni višini kot doslej.
Zavarovanci so do dodatka za pomoč in postrežbo načeloma upravičeni le, če imajo
svoje običajno prebivališče v Avstriji. V kolikor imajo običajno prebivališče v eni od
držav članic Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici, pa so
do dodatka upravičeni, če so izpolnjeni določeni pogoji.
Za prejemanje dodatka za pomoč in postrežbo je treba oddati vlogo, potrebno je tudi
zdravniško potrdilo. Višina dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna od stopnje
potrebne pomoči.
POZOR

To je nezavezujoče obvestilo. V času priprave tega besedila dotični zakonski predpisi
še niso bili objavljeni v Zveznem uradnem listu.
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IZREDNA IZPLAČILA
V mesecih april in oktober se prizna k mesečni pokojnini izredno izplačilo. Znesek
za nakazilo (neto višina) vsakokratnega izrednega izplačila se izračuna šele na
datum izplačila.
POTRDILO O ŽIVLJENJU
Za izplačilo pokojnin upokojencem/upokojenkam, ki imajo svojo stalno bivališče izven
Avstrije, je potrebno, da enkrat na leto predložijo „Potrdilo o življenju“.
Od tega izključene so osebe, ki imajo svojo bivališče v ZR Nemčiji, ki dobijo
izplačilo svojih pokojnin v Nemčijo.
V kolikor ste zadolženi, da predložite potrdilo o življenju, najdete ustrezen obrazec v
prilogi te informacije.
SVETOVANJE, POMOČ IN INFORMACIJE
Prosimo, da pisna vprašanja naslovite na Landesstelle Wien (Friedrich-HillegeistStraße 1, 1021 Wien, – faks +43 5 0303/28850) ali pa nam pošljete email na
pva-lsw@pensionsversicherung.at,
Za dodatna pojasnila, nasvete in informacije Zavod za pokojninsko zavarovanje
organizira svetovalne dni, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, v
Liechtensteinu, na Madžarskem, v Nemčiji, v Srbiji, na Slovaškem in v
Švici. Informacije o tem, kdaj in kje bodo svetovalni dnevi potekali dobite v naši
dunajski pisarni na telefonski številki +43 5 0303 ali na naši spletni strani.
Ob delavnikih od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 15.30 po SEČ in ob petkih od 7.00
do 15.00 po SEČ smo vam na voljo za telefonske informacije.
Najnovejše informacije s pokojninskega področja lahko najdete tudi na INTERNETU.
Na internetu je v več jezikih na voljo tudi naš dopis z informacijami s pokojninskega
področja.
NAVODILA GLEDE SPOROČANJA SPREMEMB
Prosimo, da navodila v celoti upoštevate, ker bomo sicer dolžni izterjati
neupravičeno izplačane dajatve.
Po zakonu ste zavezani sporočiti vsakršno spremembo, ki zadeva vašo upravičenost
do prejemanja pokojnine (denimo spremembo prebivališča, sklenitev zakonske
zveze, registracijo partnerske zveze) v roku dveh tednov.
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Predvsem bodite pozorni na to, da nas o vsaki zaposlitvi ter višini in spremembi
dohodka iz dela obvestite v roku sedmih dni. Javiti ste dolžni tudi spremembe
drugih prejemkov.
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