PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
INFORMACE O DŮCHODECH 2019

ÚPRAVA DŮCHODŮ K 1.1.2019
Zvýšení důchodů na rok 2019 se odvíjí od celkové měsíční výše důchodového příjmu
osoby a činí u celkové měsíční výše důchodu (hrubého)
 do

EUR 1.115,00 ............................ 2,6%

 od

EUR 1.115,01

do

EUR 1.500,00

lineárně klesající z

............. 2,6% na 2,0%

 od

EUR 1.500,01

do

EUR 3.402,00

........................... 2,0%

 od

EUR 3.402,01

................ EUR 68,00.

Celková měsíční výše důchodového příjmu osoby je celková částka všech jejích důchodů
ze zákonného důchodového pojištění (před použitím ustanovení o pozastavení a
krácení), na kterou náležel nárok 31. prosince 2018.
Pokud pobíráte dva nebo více důchodů, rozdělí se zvýšení důchodů poměrně na
jednotlivé dávky.
DŮCHOD PRO OBĚTI NÁSILÍ V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE
Důchod pro oběti násilí v zařízeních ústavní péče se zvyšuje od 1. ledna 2019 o 2,6% a
činí zatím EUR 314,60.
PŘÍSPĚVEK NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Jak z rakouského důchodu, tak i z dávek penzijního a důchodového zabezpečení
 z členského státu EU, státu EHP nebo ze Švýcarska, příp.
 ze státu, s nímž byla uzavřena bilaterální dohoda o sociálním pojištění, která zahrnuje
i zdravotní pojištění,
třeba zadržet příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 5,1 %. Tato srážka se uskuteční
jen tehdy, pokud existuje i nárok na plnění z rakouského zdravotního pojištění.
Jste proto povinen oznámit nám pobírání takových zahraničních dávek penzijního, příp.
důchodového zabezpečení a každou změnu jejich výše.
MIMOŘÁDNÉ PLATBY
V měsících duben a říjen náleží k pravidelnému měsíčnímu důchodu mimořádná platba.
Poukázaná částka (v netto výši) příslušné mimořádné platby se vypočítává až k termínu
výplaty.
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PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
POTVRZENÍ O ŽITÍ
Pro výplatu důchodů důchodcům/ důchodkyním žijícím mimo území Rakouska je nutné
předložit jedenkrát ročně „Potvrzení o žití“.
Vyjma osob s pobytem v Německu, které dostávají výplatu svého rakouského důchodu
do Německa.
Pokud jste povinni předkládat Potvrzení o žití, je zde přiložen příslušný formulář.
PORADENSTVÍ, POMOC A INFORMACE
Vaše písemné dotazy směřujte prosím – s uvedením Vašeho ČÍSLA POJIŠTĚNÍ –
na Landesstelle Wien (1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 – Fax +43 5
0303/28850) nebo nám pošlete email na
pva-lsw@pensionsversicherung.at
Oznámení, poradenství a informace získáte i během stránkových dní důchodové
pojišťovny - v současné době v Německu, Itálii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku,
Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Maďarsku. Místo a dobu těchto stránkových dní se
dozvíte na zemském úřadu ve Vídni (telefon +43 5 0303) nebo na naší webové stránce.
Telefonicky jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 7.00 hod
do 15.30 hod SEČ a v pátek od 7.00 hod do 15 hod SEČ.
Aktuální informace ohledně důchodových záležitostí najdete též na INTERNETU.
Kromě toho je na internetu k dispozici rovněž i tento dopis týkající se informací
o důchodech, a to v různých jazycích.
POKYNY K OZNAMOVÁNÍ
Žádáme Vás, abyste přesně dodržovali tyto pokyny, neboť v případě neprávem
vyplacených dávek jsme povinni vyžádat si je zpět.
Ze zákona jste povinen oznámit nám do dvou týdnů každou změnu, která se týká
Vašeho oprávnění k přijetí plnění (např. přestěhování, sňatek, registrované partnerství).
Zejména Vás žádáme, abyste ohlásili každé zahájení výdělečné činnosti jakož i výši
a změnu příjmu z výdělečné činnosti, a to do sedmi dnů. Změny Vašich ostatních
příjmů je rovněž nutno oznámit.
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