PREPROSTO, TRANSPARENTNO,
VARNO:
Načela novega sistema!

5 PETIH KORAKIH DO NOVEGA
POKOJNINSKEGA RAČUNA:

Z uvedbo novega pokojninskega računa bo od 1.1.2014
naprej višina vaše pokojnine izračunana na podlagi
poenotenega sistema za vodenje pokojninskih računov.
Tako boste kadarkoli imeli odličen pregled nad vašo
prihodnjo pokojnino.

ÎÎ Vse osebe, rojene od leta 1955 naprej, pri katerih
manjkajo določeni podatki o zavarovalni dobi, bodo leta
2013 prejele obvestilo Zavoda za pokojninsko zavarovanje.

ddPREPROSTO:
Enoten sistem vodenja pokojninskega računa.
ddTRANSPARENTNO:
Dober pregled nad vašo izračunano pokojnino.
ddVARNO:
Dokladni sistem več generacij.

ÎÎ Naprošamo Vas, da v priloženem obrazcu dopolnite
manjkajoče zavarovalne podatke. Prosimo, da v obrazcu navedete tudi, če ne manjkajo nobeni zavarovalni
podatki. Izpolnjen obrazec, skupaj z vsemi potrebnimi
dokazili, nato v priloženi kuverti pošljite na naš naslov.
ÎÎ Ko bomo pregledali in obdelali vse podatke
glede vaše zavarovalne dobe v Avstriji, boste o tem
obveščeni.
ÎÎ Nato bomo odprli vaš nov pokojninski račun. Leta 2014
vam bomo tako poslali pisno obvestilo o višini vašega
prvega nakazila na pokojninski račun.
ÎÎ Ko boste obvestilo prejeli, bo to pomenilo, da je vaš
račun posodobljen in da lahko kadarkoli preverite
njegovo aktualno stanje.

PREDNOSTI NOVEGA
POKOJNINSKEGA RAČUNA:
Če ste rojeni po 1.1.1955 in ste do 31.12.2004 bili pokojninsko zavarovani vsaj en mesec, lahko pričakujete
nakazilo na vaš nov pokojninski račun. Nanj bomo
prenesli vsoto vseh mesecev zavarovanja do konca
leta 2013.
Od 1.1.2014 naprej bo ta nov pokojninski račun tako
edini veljaven.
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Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien
Telefon: 05 03 03
Faks: 05 03 03-288 50
E-pošta: pva@pensionsversicherung.at
www.pensionsversicherung.at

ZDAJ VESTE, KAJ PRINAŠA.
Vse informacije na enem mestu.

Obvestilo Zavoda za pokojninsko zavarovanje

KAKO VEDETI,
KAJ OBSEGA?
Vaša vprašanja.

VSE INFORMACIJE O NOVEM
POKOJNINSKEM RAČUNU!
Naši odgovori.

ÎÎ Kaj obsega prvo nakazilo na nov pokojninski račun?

ÎÎ Rojen/a sem po letu 1980 – ali je nov pokojninski
račun zame pomemben že sedaj?

Vsem zavarovancem, rojenim od 1.1.1955 naprej, ki so
do 31.12.2004 bili pokojninsko zavarovani vsaj en mesec, bomo do konca leta 2013 na njihov nov pokojninski
račun nakazali vsoto vseh dotedanjih pokojninskih
vplačil.
ÎÎ Zakaj določeni podatki o moji zavarovalni dobi
manjkajo?
Načeloma vse bistvene podatke o zavarovalni dobi prejmemo avtomatsko. To velja za obdobja, v katerih ste bili
zaposleni v Avstriji. Podatki o obdobjih šolanja, študija,
dodatnega izobraževanja, vzgoje otrok ali civilnega
služenja vojaškega roka pa pogosto manjkajo in nam jih
je treba posredovati naknadno. To velja tudi za obdobja
zaposlitve v tujini. Šele nato lahko izračunamo dejansko
stanje na vašem pokojninskem računu.
ÎÎ Ali moram priložni obrazec izpolniti, čeprav podatki
o moji zavarovalni dobi držijo?

VELIKO PREPROSTEJŠI:
Nov pokojninski račun.
Trenutno višino pokojnin izračunavamo na osnovi treh
različnih sistemov. Zavarovanci so tako do sedaj imeli zelo
slab pregled nad izračunano višino svoje prihodnje
pokojnine.
Z uvedbo novega pokojninskega računa pa od 1.1.2014
naprej za vse zavarovance, rojene po 1.1.1955, velja le
še nov, enoten sistem za vodenje pokojninskega računa,
ki omogoča transparenten in razumljiv izračun predvidene
višine pokojnine. Tako boste imeli jasen pregled nad vašo
prihodnjo pokojnino.

Tudi, če so vsi podatki, ki so navedeni na obrazcu,
pravilni in celoviti, ga morate podpisanega vrniti. Le tako
bomo lahko izvedli prvo nakazilo na vaš nov pokojninski
račun.
ÎÎ Ali mi lahko prispevke vplačane na pokojninski
račun tudi izplačate?
Ne, saj pokojninski račun ni varčevalni račun, na katerem bi vplačane zneske obrestovali. Pokojninski račun
je osnova za izračun vaše pokojnine, ki bo tudi v prihodnje temeljila na dokladnem sistemu.

Da, nov pokojninski račun velja za vse zavarovance, ki so rojeni od 1.1.1955 naprej. Na osnovi tega
pokojninskega računa bomo izračunali višino vaše
pokojnine.
ÎÎ Rojen/a sem do 31.12.1954. Ali nov pokojninski
račun velja tudi zame?
Nov pokojninski račun ni predviden za osebe, ki so
rojene do 31.12.1954. Vaša pokojnina bo izračunana
na osnovi določil Splošnega zakona o socialnem
zavarovanju (ASVG).
ÎÎ Kaj se zgodi, če vrnem obrazec, ki ni izpolnjen
v celoti?
V tem primeru prvo nakazilo za leto 2013 na vaš nov
pokojninski račun ne bo pravilno. Posledično bi lahko
bil izračun vaše pokojnine tudi v prihodnje prenizek.
ÎÎ Kje in kako lahko preverim stanje na svojem
pokojninskem računu?
Nosilec pokojninskega zavarovanja lahko, po prejemu obvestila o pokojninskem računu, informacije
o stanju dobiva po pošti ali si jih ogleda na spletu.
Pozor: Za ogled informacij na spletu potrebujete t.i.
podpis z mobilnim telefonom ali avstrijsko elektronsko dokazilo identitete, t.i. kartico prebivalcev (Bürgerkarte)!
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