PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
2020 EMEKLİ MAAŞI BİLGİLENDİRMESİ
1.1.2020 TARİHLİ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI
2019 yılı için emekli maaşı artışı, kişinin toplam emeklilik gelirine bağlıdır ve aylık emekli
maaşına oranına (brüt) göre aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.
1.111,00 Avroya kadar

............................ %3,6

1.111,01 dan 2.500,00
Avroya kadar

Orantısal olarak %3,6’dan
%1,8’a düşmktedir

2.500,01 Avrodan
5.220,00 Avroya kadar

.....................................%1,8

5.220,01 Avrodan
itibaren

...........................94,00 Avro

Toplam emeklilik geliri, kişinin 31 Aralık 2019 itibarıyla hak kazandığı yasal emeklilik
sigortasından elde ettiği gelirlerin bütünüdür (emeklilik koşulları ve kesinti koşullarının
uygulanmasından önce).
Toplam emeklilik gelirine bütün özel emekliliklerde dahildir (bunlar özel emekliliği
sınırlama kanununda BGBl. I Nr. 46/2014, belirtilmiştir).
İki veya daha fazla ve/veya böyle özel emeklilik gelirleri alınıyorsa, emekli maaşı zammı
her bir gelirin oranına göre dağıtılmaktadır.
BAKIM PARASI
Bakım parası 1.1.2020 tarihi itibariyle %1,8 yükseltilmiştir. Bakım parası alanlar
1.1.2020 tarihli emekli maaşları hakkındaki bilgilendirmede yükseltilmiş bakım parasını
görebilirler.
Temel olarak hak sahiplerine bakım parası sadece Avusturya’da ikamet etmeleri halinde
ödenmektedir. Belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda bir AB-Ülkesinde, EWRÜlkesinde veya İsviçre‘de ikamet edenlere de bakım parası ödenmektedir.
Bakım parası sadece talep üzerine verilir uzman doktor raporu gerektirmektedir. Bakım
parası miktarı bakım ihtiyacının düzeyine göre belirlenmektedir.
ÖZEL ÖDEMELER
Nisan ve Ekim aylarında emeklilik aylığına bir özel ödeme eklenir. İlgili ay için
ödenecek miktar (net tutar) ancak ödeme tarihinde hesaplanır.
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YAŞAMBELGESİ
Yurtdışında ikamet eden emeklilere ait emekli maaşlarının ödenebilmesi için yılda bir
kez “yaşam belgesinin” gönderilmesi gerekmektedir.
Almanya’da ikamet eden, Avusturya emekli maaşları Almanya’da ödenen emekliler
ibraz zorunluluğundan muaftır.
Bir yaşam belgesi ibraz etme yükümlülüğünüzün olması halinde söz konsu formüler bu
bilgilendirme notunun ekinde gönderilmiş olacaktır.
YETİMHANE TAZMİNATI
Yetimhane tazminatı 1.1.2020tarihinden itibaren %3,6 arttırılmış ve şuan 325,90 Avro
tutarındadır.
DANIŞMA, YARDIM VE BİLGİ
Lütfen yazılı sorularını SİGORTA NUMARANIZI belirterek Landesstelle Wien (1021
Wien, Friedrich-Hillegeist-Strasse 1, Faks: +43 5 303/28850) adresine yada aşağıdaki
e-mail adresine gönderin:
pva-lsw@pensionsversicherung.at
Ayrıca aşağıdaki ülkelerde gerçekleştirilen Yaşlılık Sigortası Kurumunun görüşme
günlerinde daha ayrıntılı bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz: Almanya, İtalya,
Hırvatistan, Liechtenstein, İsviçre, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Macaristan.
Görüşme günlerinin yeri ve tarihini Viyana’daki merkezimizden (Telefon +43 5 0303)
veya web sitemizden öğrenebilirsiniz.
Bizlere hafta içinde Pazartesiden Perşembe gününe kadar 7.00 – 15.30 MEZ saatleri
arasında ve Cuma günlerinde de 7.00 – 15.00 MEZ saatleri arasında ulaşabilirsiniz.
Emeklilik konusundaki güncel bilgilere internette
www.pensionsversicherung.at
adresinden ulaşabilirisiniz. Ayrıca, bu yazısı internet sayfamızda değişik ülke dillerinde
bulunmaktadır.
UYARILAR
Bu yazıdaki bilgilere dikkatle uymanızı rica ederiz, aksi takdirde yapılan fazla
ödemeleri geri talep etmekle yükümlüyüz.
Ödeme alma hakkınızı ilgilendiren her türlü değişikliği (örneğin ikamet yerinin
değişmesi, evlenme, bir birlikteliğin kayıt altına alınması), iki hafta içerisinde
bildirmekle yükümlüsünüz.
Özellikle de tekrar bir işe başlama ile gelirin yüksekliği ve değişmesi konusundaki tüm
değişiklikleri yedi gün içerisinde bize bildirmeniz gerekiyor. Ayrıca diğer gelirlerinizle
ilgili değişiklikleri bildirmekle yükümlüsünüz.
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