EGYSZERŰ, ÁTLÁTHATÓ,
BIZTONSÁGOS:
Az új rendszer előnyei!

AZ ÚJ NYUGDÍJSZÁMLA
5 LÉPÉSBEN:

A 2014. január 1-jével bevezetésre kerülő új nyugdíjszámlán nyugdíja összege egy egységes nyugdíjszámlarendszer alapján kerül megállapításra. A nyugdíjszámla
segítségével ezután mindenkor nyomon követheti
jövőbeni nyugdíja mértékének alakulását, amely így még
átláthatóbbá válik.

ÎÎ Minden 1955 után született személy, akinek biztosítási idejében megszakítások vannak, 2013-ban írásos
értesítést kap a Nyugdíjbiztosító Intézettől.

ddEGYSZERŰ:
Egy egységes nyugdíjszámla-rendszer.
ddÁTLÁTHATÓ:
Nyugdíjának összes adata egy helyen.
ddBIZTONSÁGOS:
Nyugdíja a felosztó-kirovó rendszerben generációkon át
követhető.

ÎÎ Kérjük ez alapján a hiányzó biztosítási adatokat a
mellékelt formanyomtatványon kiegészíteni. Amennyiben nincs hiányzó adat, úgy kérjük, ezt is jelezze. A
hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a szükséges igazolásokat kérjük a mellékelt válaszborítékban
visszajutatni részünkre.
ÎÎ A teljes biztosítási idő megállapítása után értesítést
küldünk valamennyi Ausztriában szerzett biztosítási
idejéről.
ÎÎ Ezután elkészül az Ön új nyugdíjszámlája. 2014-ben
automatikusan megküldjük Önnek az írásos értesítőt
az első számlajóváírás mértékéről.
ÎÎ Mihelyt megkapta a nyugdíjszámla-értesítőt, az Ön
új nyugdíjszámlája adatai aktualizálásra kerültek és
bármikor nyomon követhetőek.

HOGYAN PROFITÁL ÖN AZ
ÚJ NYUGDÍJSZÁMLÁBÓL:
Ha Ön 1955. január 1-je után született és 2004.
december 31-ig legalább egy biztosítási hónappal rendelkezik, megkapja első jóváírását nyugdíjszámláján:
Az Ön 2013 végéig szerzett valamennyi biztosítási
hónapja összesítve jóváírásként megjelenik az új
nyugdíjszámláján. 2014. január 1-jétől nem lesz más
egyéb nyugdíjszámítás érvényben, kizárólag az új
nyugdíjszámla alapján kerülnek a nyugdíjak megállapításra.
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HOGY TUDJA, MIRE SZÁMÍTHAT.
Az összes információ egy helyen.

A Nyugdíjbiztosító tájékoztatója

HOGYAN TUDJA MEG,
MIRE SZÁMÍTHAT?
Ön kérdez.

MINDENT AZ ÚJ
NYUGDÍJSZÁMLÁRÓL!
Mi válaszolunk.

ÎÎ Mit takar az első számlajóváírás?

ÎÎ 1980 után születettem – Lényeges számomra
már most az új nyugdíjszámla?

Ha Ön 1955. január 1-je után született és 2004. december 31-ig legalább egy biztosítási hónappal rendelkezik,
megkapja első jóváírását nyugdíjszámláján. A első
számlajóváírás a 2013 végéig szerzett biztosítási
hónapokat vezeti fel új nyugdíjszámlára.
ÎÎ Hogyan keletkeztek a megszakítások a biztosítási
időket tartalmazó adatlapon?
Elvileg majdnem minden a nyugdíjbiztosításra nézve
mérvadó idő automatikusan rögzítésre kerül. Érvényes
ez minden belföldön folytatott keresőtevékenység idejére. Egyes gyereknevelési, általános iskolai, felsőoktatási
és egyéb tanulmányi idők, továbbá a kötelező katonai
vagy civil szolgálat ideje esetenként nem kerül
rögzítésre, így azokat pótolni kell. A külföldön folytatott
keresőtevékenységeket is jelenteni kell. Csak ezután lehet nyugdíjszámláját helyesen és hiánytalanul feltölteni.

EGY SZÓVAL EGYSZERŰBB:
az új nyugdíjszámla
A nyugdíj mértéke jelenleg három különböző számítás
alapján kerül megállapításra. Ez a biztosítottak számára
nehezen volt követhető.
A 2014. január 1-jével bevezetésre kerülő új nyugdíjszámlával minden 1955. január 1-je után születettek esetében
egy egységes nyugdíjszámla-rendszer lesz érvényben. Ez
lehetővé teszi nyugdíja várható összegének kiszámítását.
Jövőbeni nyugdíja így egyértelmű, átlátható és követhető
lesz. Ezáltal mindig aktuális információt kap arról, hogy
milyen mértékű nyugdíjra számíthat.

ÎÎ Ki kell töltenem a válasznyomtatványt akkor is, ha
nincs megszakítás a biztosítási időmben?
Akkor is, ha hiánytalan a biztosítási időket tartalmazó
adatlapja, fontos, hogy ezt aláírva visszaküldje számunkra. Csak ebben az esetben tudunk egy végleges
első számlajóváírást eszközölni a nyugdíjszámláján.
ÎÎ Kérhetem-e a nyugdíjszámlára befolyt járulékok
kifizetését?
Nem, mert a nyugdíjszámla nem egy takarékbetétkönyv,
ahol a befizetett járulékok kamatoznak, hanem a
nyugdíja kiszámítását szolgáló alap. Nyugdíja továbbra
is a felosztó-kirovó rendszer szerint kerül kifizetésre.

Igen, mert az új nyugdíjszámla minden 1955. január
1-je után született biztosítottra érvényes. Az Ön
nyugdíja már az új nyugdíjszámla alapján kerül majd
megállapításra.
ÎÎ Kapok új nyugdíjszámlát, amennyiben 1954.
december 31-e előtt születtem?
Az 1954. december 31-e előtt született személyek
esetében nem készül új nyugdíjszámla. Ezeket a nyugdíjakat az Általános Társadalombiztosítási Törvény
(ASVG) rendelkezései szerint állapítják meg.
ÎÎ Mi történik, ha a válasznyomtatványt hiányosan
küldöm vissza?
Ebben az esetben nem a helyes összeg kerül 2013ban jóváírásra a nyugdíjszámláján. Ezáltal így Önnek
a jövőben egy alacsonyabb nyugdíj kerülhet megállapításra.
ÎÎ Hol és hogyan tudom a nyugdíjszámlám állását
lekérdezni?
Mihelyt megkapta a nyugdíjszámla-értesítőt, információt a nyugdíjszámla állásáról a Nyugdíjbiztosítási Szervtől kaphat vagy azt online lekérdezheti.
Figyelem: Az online-lekérdezéshez szüksége van
egy elektronikus (mobil) aláírásra vagy a lakossági
kártyára (Bürgerkarte)!
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