BASİT, SAYDAM, GÜVENLİ:
Bunlar yeni sistemin avantajları!

5 ADIMDA YENI EMEKLİLİK
HESABINIZ:

Yeni emeklilik hesabının yürürlüğe girmesiyle 1.1.2014'
ten itibaren emekli aylığınızın miktarı temel olarak tek
bir sistemle hesaplanacaktır. Böylelikle ilerideki emekli
aylığınız hakkında her zaman açık genel bir bakışa sahip
olabilecek ve daha fazla saydamlığın tadına varabileceksiniz.

ÎÎ 1955 senesinden sonra doğanlar ve sigorta süreleri
kayıtlarında boşluk olanlar, 2013 senesinde Emeklilik
Sigorta Kurumun’dan bir yazı alacaklardır.

ddBASIT:
Tek tip emeklilik hesabı sistemi.
ddSAYDAM:
Bir bakışta emekli aylığınızı görebilme.
ddEmeklilik aylığınız kuşaklar boyu sigorta primleriyle
GÜVENLİ:

ÎÎ Eksik sigorta bilgilerinizi ilişikteki forma ekleyip tekrar
bize göndermenizi rica ediyoruz. Eksik sigorta bilgileriniz yoksa bile, bunu da formda belirtmenizi rica ediyoruz. Doldurduğunuz formu ve gerekli kanıtları ekteki
cevaplama zarfı ile geri göndermenizi rica ediyoruz.
ÎÎ Tüm sigorta hizmet cetveliniz tespit edildikten sonra
Avusturya’da kazandığınız sigortalılık sürelerine ilişkin
bir bildiri alacaksınız.
ÎÎ Müteakip sizin yeni emeklilik hesabı düzenlenecektir.
2014 senesinde size otomatik olarak ilk alacak kaydı
hesabınızın tutarı yazılı bir sekilde bildirilecektir.

finanse edilmektedir.
ÎÎ Emeklilik hesap bildirisini alır almaz yeni emeklilik
hesabınız güncel düzeydedir ve bunu her zaman görebelirsiniz.

YENİ EMEKLİLİK HESABINDAN
NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ:
Eğer 1.1.2005 tarihinden sonra doğduysanız ve
31.12.2004 tarihine kadar en az bir sigorta ayı
kazanmışsanız, bir ilk alacak kaydi hesabı alacaksınız:
2013’ün sonuna kadar kazanmış olduğunuz tüm sigorta ayları birleştirilip ilk alacak kaydı hesabı olarak yeni
emeklilik hesabınıza aktarılacaktır. 1.1.2014 tarihinden
itibaren sadece yeni emeklilik hesabı geçerlilidir ve
bundan başka bir emekli aylık hesaplanması yoktur.
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Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien
İrtibat numarası: 05 03 03
Faks: 05 03 03 – 288 50
E-posta: pva@pensionsversicherung.at
www.pensionsversicherung.at

ŞİMDİ İÇERİĞİN NE OLDUĞUNU
BİLİYORSUNUZ.
Bir bakışta tüm bilgiler.
’ın bilgilendirme yazısı

İÇERİĞİN NE OLDUĞUNU NASIL
ANLARSINIZ?
Sizin sorularınız.

YENİ EMEKLİLİK HESABINA İLİŞKİN
TÜM BİLGİLER!
Bizim cevaplarımız.

ÎÎ İlk alacak kaydı hesabı nedir?

ÎÎ Ben 1980’dan sonra doğdum – yeni emeklilik
hesabı benim için şimdiden önemli midir?

İlk alacak kaydı hesabı 1.1.1955 tarihten sonra doğan
ve 31.12.2004 tarihine kadar en az bir sigorta ayı
kazanmış sigortalılar için geçelidir.
2013’ ün sonuna kadar sigortalılık aylarından bir
alacak kaydı hesabı oluşturulacak ve yeni emekli aylık
hesabına aktarılacaktır.
ÎÎ Sigorta süreleri kayıtlarımdaki boşluklar nasıl meydana geldi?
Temel olarak emeklilik sigortasına ölçü olan yaklaşık
tüm süreler otomatik olarak bildirilmektedir. Bu yurt içinde kazanç getiren bir işte calışarak elde ettiğiniz süreler
için geçelidir. Belirli çocuk yetiştirme, okul, yüksek okul,
diğer eğitim süreleri, askerlik ve sivil hizmeti kaydedilmemektedir ve sonradan eklenmeleri gerekir. Aynı zamanda yurt dışında kazanç getiren bir işinde belirtilmesi
gerekmektedir. Ancak ondan sonra emeklilik hesabınız
doğru ve tamamlanmış olur.

SONUÇ SİZİN İÇİN DAHA BASİT:
yeni emeklilik hesabı.
Şimdilik emekli aylığı üç farklı hesaplama şekilinde tespit
edilmektedir. Sigortalılar için şimdiye dek bunun tamamını
kavramak zordu.
Yeni emeklilik hesabı 1.1.2014 tarihi itibari yürürlüğe
girdikten sonra, 1.1.1955 tarihinden sonra doğanlar için
tek bir emeklilik hesap sistemi geçerlidir. Bu da emekli
aylığı tutarınızın daha verimli ön hesaplanmasını mümkün
kılmaktadır.İlerideki emekli aylığınız sizin için böylece daha
iyi anlaşılabilir, saydam ve kanıtlanabilir olacaktır. Böylece
ne kadar hakkınız olduğunu her zaman bilecekseniz.

ÎÎ Cevap formunu sigorta hizmet cetvelimde eksikler
olmasada doldurmam gerekir mi?
Elinizdeki sigorta süreleri kaydı eksiksizse bile olsa,
bunu imzalayıp geri göndermeniz çok önemlidir. Sadece
o zaman kesin bir ilk alacak kaydı hesabı hesaplanabilir.
ÎÎ Emeklilik hesabına yatırılan primler bana geri ödenebilir mi?
Hayır, yeni emeklilik hesabı yatırılan primlerin
faiz getirdiği bir banka cüzdanı değil, emekli aylığı
hesaplanmasına esas olan bir matrahtır. Emeklilik
aylığınız sosyal sigorta primleriyle finanse edilmeye
devam edilir.

Evet, çünkü yeni emeklilik hesabı 1.1.1955 tarihten
sonra doğan sigortalılar içindir.
Sizin emekli aylığınız emeklilik hesabı ile
hesaplanacaktır.
ÎÎ Eğer 31.12.1954 tarihine kadar doğmuş isem,
bana da yeni emeklilik hesabı verilecek midir?
Yeni emeklilik hesabı 31.12.1954 tarihine kadar
doğan şahıslar için öngörülmemiştir.
Bu emekli aylıkları Genel Sosyal Sigortalar Kanunu’
nun (ASVG) hükümlerine göre hesaplanır.
ÎÎ Eğer cevap formunu tam doldurmadan geri gönderirsem ne olabilir?
Bu durumda 2013 için ilk alacak kaydı emeklilik
hesabınıza doğru miktarla eklenemez. Böylelikle
emekli aylığınız gelecekte düşük hesaplanabilir.
ÎÎ Emeklilik hesabı durumumu nereden ve nasıl
soruşturabilirim?
Emekli aylık durumunuzu emeklilik hesap bildirgesini aldıktan sonra emeklilik hesabınızın durumunu yazılı olarak alabilir veya internet üzerinden
öğrenebilirsiniz.
Dikkat: On-line bilgilenme için cep telefonu imzası
veya vatandaşlık kartı (Bürgerkarte) gerekmektedir.

A:
IZ VARS
ULARIN
R
O
UNG.AT
S
E
A
DAH
RSICH R
E
V
S
N
0
NSIO
03/8700
WWW.PE
TI 05 03
T
A
H
A
DANIŞM

