Oznámenie o dôchodkovom účte – informácie k novému dôchodkovému účtu
Informačný leták, stav k 1.1.2016

Od januára 2014 existuje nový dôchodkový účet,
z ktorého sa dá zistiť aktuálna nasporená suma
pre váš dôchodok.

www.svagw.at

Kedy a ako informuje SVA svojich poistencov:
Vlastníkom dôchodkového účtu, ktorí boli 1. januára
2014 poistení v SVA, budú zaslané informácie
o aktuálnom stave dôchodkového účtu.

Tu sú najdôležitejšie informácie:
Čo je nový dôchodkový účet:
S novým dôchodkovým účtom bude výpočet
dôchodku jednoduchší, jasnejší a predovšetkým
transparentnejší. V budúcnosti si môžete kedykoľvek
nahliadnuť do dôchodkového účtu a zistiť aktuálnu
výšku nasporenej čiastky dôchodku.
Kto má dôchodkový účet:
Dôchodkový účet majú všetci poistenci narodení po
roku 1955.
Narodený pred 1. januárom 1955 nebude preradený
na nový dôchodkový účet. Dôchodok bude v týchto
prípadoch naďalej vypočítavaný podľa doterajšieho
systému.
Ako funguje nový dôchodkový účet:
Vlastníkom dôchodkového účtu, ktorí nadobudli
dôchodkové sporiace obdobie už pred rokom 2005,
bude najprv poštou zaslaná „štartovacia sporiaca
čiastka“. Tvorí začiatočný kapitál pre nový
dôchodkový účet a zohľadňuje všetky dôchodkové
sporiace obdobia, ktoré boli nadobudnuté v Rakúsku
do 31. decembra 2013.
Vlastníci dôchodkového účtu, ktorí nadobudli
dôchodkové sporiace obdobie až po roku 2005, majú
už svoje dôchodkové nároky uložené na
dôchodkovom účte. Aj im zašle SVA aktuálny stav
účtu.
Každým ďalším zaplateným príspevkom sa zvyšuje
budúci stav účtu. Každý môže na prvý pohľad do
dôchodkového účtu zistiť, ako sa vyvíja jeho
dôchodok.

Osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činná a zároveň
aj zamestnaná, získa informácie od Dôchodkovej
poisťovne (PVA) alebo Poistného ústavu pre
železnice a baníctvo (VAEB).
Čo je potrebné vykonať, keď dostanete oznámenie
od SVA:
Zásielka o aktuálnom stave účtu zároveň obsahuje
rozpis dôchodkových sporiacich období, ktoré boli
zohľadňované pri výpočte stavu účtu.
Musíte vykonať nasledovné:
• prosíme Vás skontrolovať si najprv rozpis
dôchodkových sporiacich období a
• oznámte nám, ak obdobia chýbajú alebo sú
potrebné iné úpravy.
• Na prípadne odpovede používajte formulár
„Príloha na doplnenie údajov“. Tento formulár
priloží SVA v júni do Vašej zásielky.
Ak nedostaneme žiadnu spätnú väzbu,
predpokladáme, že všetky obdobia sú správne.

tak

POZOR!
Keďže v čase zaslania aktuálneho stavu účtu ešte
nebola k dispozícii väčšina daňových výmerov,
môže sociálna poisťovňa SVA najskôr iba
predbežne vypočítať prvú sumu pripísanú
v prospech účtu. Pri tom sa roky, ktoré ešte chýbajú
do výmery dane z príjmu, najskôr vypočítajú
s minimálnymi hodnotami.

Z dôvodu jednoduchšej čitateľnosti upúšťame od rozlišovania
pohlaví, akým je napr. podnikateľ/podnikateľkaZodpovedajúce
pojmy sú z hľadiska pohlavia neutrálne.
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Len čo dôjde ku konečnému ustanoveniu
dôchodkových sporiacich období za všetky roky až
po rok 2013 a vyplatia sa za ne odpovedajúce
čiastky, dôjde tiež ku konečnému výpočtu štartovacej
sporiacej čiastky. Aj tento výpočet Vám bude
automaticky zaslaný poštou. Na želanie Vám
vystavíme rozhodnutie o konečnej štartovacej
sporiacej čiastke.

Existuje aj kalkulačka dôchodkového účtu, pomocou
ktorej môžete odhadnúť ďalší vývoj vášho
dôchodkového účtu. Tiež uvidíte, ako by sa zvýšil váš
dôchodok neskorším vstupom do dôchodku.
Kalkulačku dôchodkového účtu nájdete na internete na
stránke www.pensionskontorechner.at

To najdôležitejšie v skratke
Čo prináša nový dôchodkový účet:
V budúcnosti môžete kedykoľvek zistiť z
dôchodkového účtu, aká vysoká je aktuálna
výška nasporenej čiastky na Váš dôchodok.
Od roku 2014 sa pre každý rok pripočíta na Váš
dôchodkový účet ďalších 1,78 percent Vášho
vymeriavacieho základu vo forme čiastkovej
sporiacej sumy. Vymeriavacie základy existujú na
živnostenskú činnosť, výchovu detí, poberanie
podpory v nezamestnanosti atď.
Štartovacia sporiaca čiastka a čiastkové sporiace
sumy sa spočítajú a dohromady tvoria celkovú
sporiacu sumu. Táto celková sporiaca suma sa každý
rok podľa priemerného vývoja miezd a príjmov
zhodnocuje.
Celková sporiaca suma udáva na dôchodkovom
účte aktuálne nasporenú sumu na Váš dôchodok.
Ak vydelíme celkovú sporiacu sumu číslom 14,
dostaneme aktuálnu mesačnú hodnotu hrubého
dôchodku. Dôchodky sú vyplácané 14x ročne,
v apríli a októbri dochádza k mimoriadnym platbám.

Príklad: Ak činí celková sporiaca suma na
dôchodkovom účte 21.000 eur, tak mesačný
dôchodok činí 1.500 eur brutto (21.000 delené 14
dáva 1.500 eur).
Ak pôjdete do dôchodku neskôr, počíta sa so
zvýhodnením, ak však pôjdete do dôchodku pred
dovŕšením dôchodkového veku, dôjde k odpočtu
zrážky.

Je možné údaje zisťovať aj osobne
Len čo dostanete Váš aktuálny stav účtu, môžete sa
kedykoľvek prihlásiť k Vášmu dôchodkovému účtu
pomocou Bürgerkarte alebo digitálnym podpisom na
www.neuespensionskonto.at.
Do
Vášho
dôchodkového účtu môžete vstúpiť taktiež cez
FinanzOnline. Ak nechcete využiť túto službu na
internete, zašleme Vám radi výpis účtu poštou.

•Všetkým vlastníkom dôchodkového účtu bude od
ich dôchodkovej spoločnosti najprv poštou
zaslaná
informácia
o aktuálnom
stave
dôchodkového účtu.

• Prosíme Vás skontrolovať

priloženýrozpis
dôchodkových sporiacich obdobía oznámiť
nám, ak nejaké obdobia chýbajú alebo sú nutné
iné opravy.
Na prípadné spätné hlásenia používajte, prosím,
formulár „Príloha na doplnenie údajov“ (Beiblatt
zur Datenergänzung). Formulár priloží SVA
k vašej zásielke.

• Len čo dôjde ku konečnému potvrdeniu
dôchodkových sporiacich období za všetky roky
až po rok 2013 a vyplatia sa za ne odpovedajúce
čiastky, dôjde aj ku konečnému výpočtu
štartovacej sporiacej sumy.
Aj tento výpočet Vám bude automaticky zaslaný
poštou.

• Každým ďalším zaplateným príspevkom sa
zvyšuje budúci stav účtu. Každý si môže
nahliadnutím do dôchodkového účtu zistiť, ako sa
vyvíja jeho dôchodok.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte:
• poštou:
Sozialversicherungsanstalt
dergewerblichenWirtschaft
Pensionskonto
Postfach500
4010 Linz
• e-mail: Pensionskonto@svagw.at
• telefonicky (SeviceHotline):
05 08 08-3073 (+43508 08-3073)
• faxom: 05 08 08 -3173(+43508 08-3173)

