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Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Az összes, Ausztriában önálló keresőtevékenységet folytató személy (kivéve
a mező- és erdőgazdaságban tevékenykedőket) alapvetően az Iparűzéssel
foglalkozók Társadalombiztosítási Intézetének (SVA) biztosítotti köréhez
tartozik. Mivel az egyes foglalkoztatotti csoportok vonatkozásában eltérő
társadalombiztosítási rendelkezések érvényesek, úgy döntöttünk, hogy a
legfontosabb információkat külön közöljük. Jelen brosúra az olyan iparűzők
és ipari vagy kereskedelmi tevékenységet folytató társasági tagok számára
tartalmaz információkat, akik először 2016-ban kezdik meg önálló
keresőtevékenységüket. A szabadfoglalkozásúak és az új önálló vállalkozók
esetében más rendelkezések érvényesek, melyek itt nem kerülnek
felsorolásra (ld. „Bevezető információk szabadfoglalkozásúak és új önálló
vállalkozók számára” brosúra) .
Az első tájékoztatásnyújtás keretén belül nem kerülhet sor minden egyes
részrendelkezés megtárgyalására. Ezért arra buzdítom Önöket, hogy a
társadalombiztosításukkal kapcsolatos nyitott kérdéseket az SVA
munkatársaival folytatott személyes beszélgetés keretén belül tisztázzák. Ők
szívesen állnak rendelkezésre egyedi felvilágosítás céljából.

Dr. Christoph Leitl
Elnök
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1. Általános információk az iparűzők és
társasági tagok társadalombiztosításáról
Mely törvények szabályozzák az én biztosításomat?
GSVG:

Iparűzőkről szóló társadalombiztosítási törvény

ASVG:

Általános társadalombiztosítási törvény

FSVG:

Szabadfoglalkozásúakról szóló társadalombiztosítási törvény

BSVG:

Mezőgazdasági termelőkről szóló társadalombiztosítási törvény

NVG:

Jegyzőkről szóló társadalombiztosítási törvény

B-KUVG:

Köztisztviselőkről szóló beteg- és társadalombiztosítási törvény

Milyen feltételek mellett illetékes az SVA
az én társadalombiztosításom szempontjából?
Amennyiben Ön önálló keresőtevékenységet folytat az Ön társadalombiztosítása
szempontjából az SVA a mérvadó. Ez a brosúra az iparűzőknek és a társasági
tagoknak készült. E csoportok kötelező biztosítása alapvetően az SVA hatáskörébe
esik. Az alábbi részletes információk tehát a következő személyeket érintik:
 Iparűzési engedélyek birtokosai
 Közkereseti társaságok* társasági tagjai
 Betéti társaságok* személyes felelősséggel tartozó tagjai (beltagok)
 Korlátolt felelősségű társaságok ügyvezető tagjai*, akik az ASVG alapján nem
rendelkeznek kötelező biztosítással.

* Amennyiben a társaság iparkamarai tag.

Sok, fontos témát érintő, SVA által közzétett tájékoztató található a következő internet címen:
www.svagw.at/INFO.
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Az említett csoportok a következő területeken biztosítottak:
 GSVG-nyugdíjbiztosítás
 GSVG-betegbiztosítás
 ASVG-balesetbiztosítás
Mit kell tennem a biztosítás kezdetén?
A biztosítás kezdetén átküldünk Önnek néhány formanyomtatványt, melyeket arra
használunk, hogy rögzítsük az Ön összes adatát. Ez azért szükséges, hogy az Ön
biztosítása zökkenőmentesen működjön.
Biztosítási nyilatkozat: Kérjük, küldje el ezt a formanyomtatványt két héten belül
kitöltve az SVA-hoz.
Bejelentési lap hozzátartozók együttbiztosítására: Ezzel a formanyomtatvánnyal
hozzátartozókat jelenthet be együttbiztosításra.
Kiegészítő biztosítás: Ezzel a formanyomtatvánnyal betegbiztosítását kiegészítő
biztosítással egészítheti ki.
Támogatások: A biztosítás kezdetekor tájékozódjon a meglévő támogatásokról; ld.
6. pont, Vállalkozásalapítási támogatások.
Jelentések: Kérjük, személyes és pénzügyi helyzetének változásairól egy hónapon
belül tájékoztasson bennünket. Ezzel megvédi magát a járulékok és teljesítések
során jelentkező hátrányoktól.
Példák jelentésköteles eseményekre
 Házasságkötés következtében megváltoztatja nevét.
 Megváltoztatja telep- vagy lakóhelyét.
 Nem önálló tevékenység végzésébe kezd.
 stb.

Mikor lép hatályba a kötelező biztosítás?
A beteg-, nyugdíj- és balesetbiztosítás keretén belüli kötelező biztosítás azon a
napon lép hatályba, amelyen annak feltételei megvalósulnak.
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Példák
Kötelező biztosítás kezdete
 iparűzési tevékenység bejelentésének napja
 az a nap, amelyen Ön koncessziót kapott
 amennyiben Ön tagként belépett egy közkereseti társaságba, a belépés napja
 az a nap, amelyen Ön betéti társaság tagjává vált
 az a nap, amelyen Önt kinevezték egy kft. ügyvezetőjévé
 stb.

Milyen esetben vagyok mentesítve a kötelező biztosítás alól?
A kötelező biztosítás alóli mentesség azt jelenti, hogy Ön nem biztosított és
járulékot sem kell fizetnie. Amennyiben a mentessség oka megszűnik, Önnek
(ismét) kötelező biztosítással kell rendelkeznie.
Nyugdíj-, beteg- és balesetbiztosítás alóli mentesség
 Iparűzési jog gyakorlásának szüneteltetése
Amennyiben Ön iparűzési jogának gyakorlását szünetelteti, Ön a teljes GSVGtársadalombiztosítás hatálya alól kikerül. Iparűzési joga gyakorlásának
szüneteltetését („tevékenység szüneteltetése“) jelentenie kell az illetékes
érdekképviseleti szervnek (az iparkamarának).
Figyelem:
Visszamenőleg legfeljebb 18 hónapra jelentheti be a tevékenység
szüneteltetését. Amennyiben Ön a biztosítás alapján ellátásokat kapott (pl.
orvosi kezelés, kórházi tartózkodás), a vonatkozó biztosítási területen nem
lehetséges a visszamenőleges szüneteltetés.

 Iparűzési jog gyakorlásának szüneteltetése szülési szabadság idején
A gyermekágyi segély időtartama alatt Ön megszakíthatja önálló iparűzési
tevékenységét, és bejelentheti az illetékes érdekképviseletnél iparűzési joga
gyakorlásának szüneteltetését. A gyermekágyi segélyre való jogosultságát nem
veszíti el!
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A megszakítás idején a nyugdíjbiztosítás keretében részben biztosított marad,
amennyiben ezen időszakon belül más törvényes nyugdíjbiztosítás nem áll
fenn. Így a nyugdíjbiztosítási hátrányok elkerülhetők! Ön ebben az időszakban
a betegbiztosítás keretén belül is ellátásokra jogosult!
Figyelem:
Ez a mentesség csak akkor lehetséges, amennyiben Ön nő és a mentesítés
időpontjában a GSVG szerinti betegbiztosítás keretén belül megfelelő kötelező
vagy önbiztosítással rendelkezik. A gyermekágyi segélyre csak akkor tarthat
igényt a megszakítás időtartama alatt, ha a kötelező biztosítás a megszakítás
kezdete előtt legalább hat hónapig fennállt!
 Üzleti vállalkozás bérbeadása (iparűzőket és koncessziótulajdonosokat érinti,
azonban társasági tagokat nem)
Amennyiben Ön bérbe adja az iparűzési jogát, Ön a teljes GSVGtársadalombiztosítás hatálya alól kikerül. A bérbeadást jelentenie kell az
iparűzési hivatalnál (járási hatóság vagy elöljáróság).
Nyugdíj-, és betegbiztosítás alóli mentesség
 „Csekély“ bevétel miatti mentesség (iparűzőket és koncessziótulajdonosokat
érinti, azonban társasági tagokat nem)
Akkor kérheti nálunk a GSVG szerinti nyugdíj- és betegbiztosítás alóli
mentesítését, ha Ön

●

●

az utolsó 60
naptári hónap idején nem volt
12 hónapnál hosszabb ideig
a GSVG/FSVG alapján
kötelezően biztosított, vagy

●

és
●

60. életévét már betöltötte
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az Ön forgalma éves szinten
nem haladja meg a 30 000
eurót
az Ön ezen tevékenységből
származó bevételei éves
szinten (2016. évi érték) nem
haladják meg a 4 988,64 eurót

vagy
 már betöltötte 57. életévét, és abban az 5 évben, mielőtt kérvényét
benyújtotta
- az Ön forgalma éves szinten nem haladta meg a 30 000 eurót.
- Az Ön ezen tevékenységből származó bevételei éves szinten (2016. évi
érték) nem haladták meg a 4 988,64 eurót.
- Az Ön forgalma és bevételei továbbra is az említett határok alatt vannak.

 Kivétel:
Az előzetes biztosítási idő nem játszik szerepet, amennyiben Ön a
mentességet a gyermekgondozási segély folyósítása, ill. a
gyermeknevelési részbiztosítás ideje alatt kérvényezi.

Figyelem:
A kötelező biztosítás alóli mentesítésből gyakran az is következik, hogy Ön
a mindenkori biztosítási ágon belül nem jogosult ellátásokra.
Ez a
 nyugdíjbiztosítás alóli mentesítés esetén a következő jelenti: Ön a jövőbeni
nyugdíja kapcsán nem szerez további biztosítási időt.
 betegbiztosítás alóli mentesítés esetén a következő jelenti: Ön nem vehet
igénybe az SVA költségére semmilyen ellátást (orvosi ellátás vagy kórházi
ápolás).
Kivételek:
Gyermekgondozási segély folyósítása esetén fennáll a betegbiztosítás
keretében biztosított biztosítási védelem, és Ön nyugdíjjogosultsághoz
szükséges biztosítási idő szerez (amennyiben még nem szerzett ilyeneket). A
gyermeknevelési időszak alatt fennáll a nyugdíjbiztosítás keretén belüli
részleges biztosítás (gyermekenként legfeljebb 48 vagy 60 naptári hónapig). Ily
módon szintén nyugdíjjogosultsághoz szükséges biztosítási idő szerez.
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2. Biztosítási járulékok
Iparűzőként vagy iparűző társasági tagként Ön nyugdíj-, beteg- és balesetbiztosítási
járulékot fizet. A járulékokat az Ön számára negyedévente írjuk elő. A járulékokat
minden egyes naptári negyedév második hónapjának végéig kell megfizetni. Azaz
●

február 28/29-ig

●

május 31-ig

●

augusztus 31-ig

●

november 30-ig

Ezenkívül 2016-tól kezdődően fennáll annak a lehetősége is, hogy az SVA az előírt
járulékokat havi részösszegekben szedje be, amennyiben Ön ezt kívánja vagy
kérvényezi. Ennek előnye: Az esedékességi határidők (pl. társadalombiztosítás és
adóhivatal) jobban összehangolhatók, és elkerülhetők a fizetési problémák.
Amennyiben Ön emellett döntött, még a járulék előírása előtt informáljuk a járulékok
nagyságáról és a beszedési határidőkről.
Figyelem:
Abban a hónapban is, amelyben az Ön kötelező biztosítása hatályba lép ,
Önnek a teljes havi járulékot kell megfizetnie!

Milyen magasak a járulékaim?
Nyugdíj- és betegbiztosítás: A járulékok nagysága az olyan bevételektől függ,
amelyek az Ön biztosított keresőtevékenységéből származnak.
Balesetbiztosítás: Ön fix havi járulékot fizet bevételei nagyságától függetlenül.
Azoknak járulékszámítás szempontjából mértékadó bevételek nagyságát,
a
Szövetségi Adatfeldolgozó Hivatal adja meg nekünk. Ehhez viszont Önnek meg kell
adnia a jövedelemadó-számát.
Kivételes esetben sor kerülhet arra, hogy az adatcsere nem működik. Ilyenkor arra
kérjük Önt, hogy küldje el részünkre a megfelelő jövedelemadó-igazolást.
.
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Mi a járulékalap?
A járulékalap határozza meg az Ön konkrét biztosítási járulékát. A nyugdíj- és
betegbiztosítást a következő képlet alapján határozzuk meg:
Járulékalap

x

Járulék mértéke

=

Járulék

Az Ön járuléka tehát az Ön
járuléklapjának százalékos hányada (=járulék mértéke).

Figyelem:
Különbséget teszünk „ideiglenes“ és „végleges“ járulékalap között.
●

●

Kettő minimális járulékalap létezik, amelyek az Ön járulékainak alsó határt
szabnak.
Egy maximális járulékalap létezik, amely az Ön járulékainak
felső határt szab.

Milyen magas a járulék mértéke?
Járulék mértéke
Nyugdíjbiztosítás

18,50%

Betegbiztosítás

7,65%

Milyen magas a járulékalapom?
Az Ön járulékalapjának a legmagasabb járulékalap felső határt, a legkisebb
járulékalap pedig alsó határt szab:
törvényileg meghatározott legkisebb járulékalap (minimum) ≤ az Ön járulékalapja ≤
törvényileg meghatározott legmagasabb járulékalap (maximum)
Az Ön járulékalapját a biztosított keresőtevékenység azon átlagos havi bevétele
alapján határozzuk meg, melyet az Ön jövedelemadó-igazolásán feltüntettek. A
2016-os járulékalap szempontjából a 2016-os jövedelemadó-igazolás a döntő.
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Számítsa hozzá a biztosítási járulékokat!
Az Ön jövedelemadó-igazolásán a biztosítási összegeket működési kiadásként
tüntetik fel, és ezért bevételeiből már levonták őket. Ezért járulékalapjának
számításakor a fent megadott jövedelmekhez a GSVG szerinti azon nyugdíj- és
balesetbiztosítási járulékokat is hozzá kell számítani, amelyek Önt a megfelelő
naptári évben terhelték. Amennyiben Ön önálló keresőtevékenységet folytat, és az
ASVG szerinti betegbiztosítás hatálya alá esik (pl. művész, állatorvos stb.), az
ASVG-járulékait is hozzá kell számítania. Ha Ön ezenkívül az önkéntes
munkanélküliségi biztosítás (vö. 8. pont) mellett dönt, a munkanélküliségi biztosítás
járulékait is hozzá kell számítania.
Mit jelent az ideiglenes járulékalap?
Amennyiben egy naptári év kapcsán nem áll rendelkezésre jövedelemadó-igazolás,
ideiglenes járulékalapot számítunk ki. Itt két esetet kell megkülönböztetni:
 Ön újonnan biztosított nálunk: Az Ön esetében ideiglenes járulékalapnak a
mindenkori legalacsonyabb járulékalap számít.
 Ön már biztosított nálunk: Az Ön ideiglenes járulékalapját a megelőző harmadik
év (2016 esetén 2013) bevételeiből és az akkor előírt nyugdíj- és
betegbiztosítási járulékokból vezetjük le. Az infláció kiegyenlítése céljából e
járulékok összegét „aktualizáljuk“ (a 2016-os faktor 1,075), majd elosztjuk
azoknak a hónapoknak a számával, amelyek során Ön a megelőző harmadik
évben biztosított volt. Az eredmény az ideiglenes járulékalap.
Példa
Ön 2013-ban tíz hónapig volt nálunk kötelezően biztosítva, és ez alatt az idő alatt
összesen 32 000 euró járulékköteles jövedelme volt. Így a 2016-ot érintő
„aktualizált“ teljes összeg 34 400 euró (32 000 x 1,075). Az Ön 2016-os ideiglenes
járulékalapja havi 3 440 euró (34 400 ÷ 10).
Hogyan számítják ki a végleges járulékalapot?
Amint rendelkezésre áll a járulékfizetési időszak
kiszámítjuk a végleges járulékalapot. Ehhez elosztjuk

10

jövedelemadó-igazolása,

az Ön keresőtevékenységéből származó bevételeiből és az Ön számára az adott
járulékfizetési időszakban előírt nyugdíj- és betegbiztosítási járulékokból adódó
összeget azoknak a hónapoknak a számával, melyekben Ön a mindenkori
járulékfizetési időszakban kötelezően biztosított volt.
Ezután összehasonlítjuk azokat a járulékokat, amelyeket az Ön számára az
előzetes járulékalapból kiindulva kiszámítottunk, azokkal a járulékokkal, amelyek a
végleges járulékalapból kiindulva adódnak. Ezt a folyamatot
„utólagos korrekció“-nak nevezzük, és ez azt eredményezheti, hogy Önnek
visszamenőleg járulékot kell fizetnie, vagy mi térítünk Önnek vissza járulékot .
Létezi minimális járulék a járulékalapommal kapcsolatban?
Amennyiben Ön a kötelező társadalombiztosítás hatálya alá esik, Önnek egy
meghatározott minimális összegű biztosítási járulékot kell fizetnie akkor is, ha Ön
csak alacsony jövedelemmel rendelkezik. Ezt a minimális járulékot az úgynevezett
minimális járulékalapból kiindulva számítjuk ki. A nyugdíj- és betegbiztosítás esetén
különböző minimális járulékalapok érvényesek.
Havi minimális járulékalap
Nyugdíjbiztosítás

723,52 euró (2016-os érték)

Betegbiztosítás

415,72 euró (2016-os érték)

Létezik maximális járulék a járulékalapommal kapcsolatban?
A legmagasabb járulékalap a legnagyobb lehetséges járulékalap az Ön
járulékainak kiszámolásához. Amennyiben Önnek járulékköteles bevétele is volt, az
Ön járulékait akkor is csak a legmagasabb járulékalapból kiindulva számoljuk ki. Az
ideiglenes és végleges legmagasabb járulékalap 2016-ban mind az ideiglenes,
mind a végleges járulékok esetében egységesen havi 5 670 euró (évi 68 040 euró).
A nyugdíjbiztosítási járulékalap emelésére irányuló kérelem
Az Ön nyugdíjjogosultságának javítása érdekében Ön a kötelező biztosítás első
három évére kérvényezheti, hogy vállalkozásalapítás céljából történő
beruházások miatt az Ön nyugdíjbiztosítási járulékalapját a legmagasabb
járulékalapra emeljük. Ön ezt a kérvény az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének
napjáig nyújthatja be. A járulékkülönbséget visszamenőleg ki kell fizetni (az
esetleges valorizációval együtt).
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Ön iparűző vagy társasági tag egy új alapítás utáni első három évben
Állandó járulékalap új alapítók részére
A társadalombiztosítási járulékok kiszámíthatóvá tétele érdekében az új alapítók (új
tagok az iparkamarában) részére a kötelező biztosítás első két évében a
betegbiztosításhoz kapcsolódóan havi 415,72 euró (2016-os érték) nagyságú fix
járulékalap érvényes. A járulékokat nem korrigáljuk utólagosan. A kötelező
biztosítás harmadik évében az Ön betegbiztosítása kapcsán a legalacsonyabb
járulékalap ideiglenes járulékalapként működik.
A nyugdíjbiztosítás keretén belül a legalacsonyabb járulékalap mind a három
évben ideiglenes járulékalapnak számít.

Figyelem:
Ezek a szabályok mindig naptári évekre vonatkoznak.
Példa: Ön egy adott év júniusában kezdte meg a tevékenységét. A
betegbiztosítást érintő fix járulékalapot 18 hónapon keresztül élvezheti.

(Legkisebb) járulékalap
új alapítók számára (havonta)
Nyugdíjbiztosítás
Betegbiztosítás

Legmagasabb járulékalap
havonta

723,52 euró
415,72 euró

5 670 euró

Nyugdíjbiztosítási járulék (negyedévente)
401,55 euró

3 146,85 euró

Betegbiztosítási járulék (negyedévente)
95,40 euró
Balesetbiztosítási járulék (negyedévente)
27,33 euró
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2016-os járulékok (új alapítók számára)
Mikor számítok többszörösen biztosítottnak?
Ön a nyugdíj-, beteg- és balesetbiztosítás keretében többszörösen biztosított,
amennyiben önálló keresőtevékenysége mellett
 járulékköteles nem önálló tevékenységet is folytat;
 mező- és erdőgazdasági tevékenységet is folytat.
A többszörös biztosítás hatása:
- nyugdíjbiztosítással kapcsolatban: Összeszámoljuk járulékait,
s így magasabb nyugdíjat kap.
- betegbiztosítással kapcsolatban: Ön választhat az egyes betegbiztosítások
között.
- balesetbiztosítással kapcsolatban: Ön minden biztosított keresőtevékenység
tekintetében védve van.
Többszörösen biztosított vagyok: Mi történik, ha bevételeim összege átlépi a
legmagasabb járulékalapot?
Amennyiben Ön többszörösen biztosított, Önnek minden egyes érintett rendszerbe
beteg- és nyugdíjbiztosítási járulékot kell fizetnie. Ehhez az egyes járulékalapok
összevonásra kerülnek. A legmagasabb járulékalap minden törvényben azonos.
Amennyiben Ön többszörösen biztosított, akkor az egyúttal az Ön járulékalapjai
összegének felső határa is.
A legmagasabb járulékalapot a következő képlet segítségével határozhatja meg
járulékfizetési időszakonként:

havi legmagasabb
járulékalap

x

azon hónapok száma,
melyekben az adott
keresőtevékenységre
kötelező biztosítással kell
rendelkeznie

legmagasabb
járulékalap

=

járulékfizetési
időszakonként

Amennyiben Ön többszörösen biztosított, és igazolni tudja, hogy az éves
járulékalapjainak összege meg fogja haladni a legmagasabb járulékalapot, akkor Ön
az önálló vállalkozók nyugdíjbiztosításának keretén belül kevesebb járulékot
fizethet, vagy egyáltalán nem fizet járulékot. Ezt azonban kérvényeznie kell
(járulékkülönbözeti előírás).
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Figyelem:
A folyó év tekintetében még nyitott, hogy Önnek hány hónapon keresztül kell
kötelező biztosítással rendelkeznie. Ily módon erre az évre még nem tudjuk
meghatározni a legmagasabb járulékalapot. A járulékkülönbözeti előírást
ezért ideiglenesen havonta számoljuk ki:
Havonta
fizetendő
legmagasabb
járulékalap

-

az Ön nem önálló
tevékenységéhez
Tartozó
járulékalap

=

különbözeti
járulék- alap
(= GSVG- járulékalap)

Amint minden járulékalapot végérvényesen megállapítottunk, a GSVGjárulékokat is végérvényesen kiszámítjuk. Ez utólagos terhelést vagy a
járulékok jóváírását eredményezheti. Felső határ ismételten az éves
legmagasabb járulékalap.

Az alábbi többszörös biztosítotti jogviszonyok esetén is kérelmezheti a
járulékkülönbözeti előírást:
 Önnek a GSVG hatálya alá eső, járulékköteles keresőtevékenységből származó
jövedelme és nyugdíja van (különbözeti előírás csak a betegbiztosítással
kapcsolatban lehetséges).
 Ön egyidejűleg iparűzést és mező-/erdőgazdasági tevékenységet folytat (a
mezőgazdasági termelők SVA-jánál kell kérvényezni).

Tisztviselő vagyok és
tevékenységet folytatok.
rendelkezései?

egyidejűleg iparűzést,
Rám is érvényesek

ill. mező-/erdőgazdasági
a többszörös biztosítás

Nyugdíjbiztosítás:
Az iparűzők, ill. a mezőgazdasági termelők nyugdíjbiztosításának keretén belül a
legmagasabb járulékalap eléréséig járulékokat kell fizetnie (nincsen többszörös
biztosítás).
Betegbiztosítás:
A betegbiztosítás keretén belül a legmagasabb járulékalap keresőtevékenységeinek
összege vonatkozásában érvényes. Itt tehát lehetséges a járulékkülönbözeti
előírás.
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Nem igényeltem járulékkülönbözeti előírást, és a többszörös biztosítás miatt a
legmagasabb járulékalap fölötti járulékokat fizettem. Visszakapom ezeket a
járulékokat?
Nyugdíjbiztosítás:
A járuléktúlfizetést automatikusan visszafizetjük Önnek, ha Ön nyugdíjba vonul.
Ön ezeket a járulékokat azonban már korábban is megkaphatja, ha kérvényezi. Ez
akkor lehetséges, amikor a túllépést véglegesen ki tudjuk számolni.
Betegbiztosítás:
A járuléktúlfizetést kérvényezés eredményeként tudjuk visszafizetni. A kérvényt a
járulékfizetési időszakot követő harmadik naptári év végéig kell benyújtani. (A 2015ös járulékfizetési időszak vonatkozásában a kérvényt legkésőbb 2018-ig kell
benyújtani.)

Van-e hatása a többszörös biztosításnak a legalacsonyabb járulékfizetési
alapra?
A GSVG és az ASVG keretén belül történő többszörös biztosítás esetén az Ön
GSVG-járulékai szempontjából nincsen legalacsonyabb érték, ha az összes
járulékalapból származó összeg eléri a GSVG-n belül fizetendő legalacsonyabb
járulékalapot.
A GSVG-járulékokat többszörös biztosítás esetén csak a tényleges, iparűzésből
származó bevételek alapján határozzuk meg. Önnek például nem kell GSVGjárulékot fizetnie, amennyiben Önnek nem volt GSVG-vel kapcsolatos bevétele
(vagy akár vesztesége), és az Ön egyéb bevételei elérik a GSVG legalacsonyabb
járulékalapját. Amennyiben azonban az Ön egyéb bevételei a GSVG
legalacsonyabb járulékalapja alatt vannak, úgy ezek különbsége képezi az Ön
GSVG-járulékának alapját.
A GSVG és B-KUVG keretén belül történő többszörös biztosítás esetén ezek a
rendelkezések csak a betegbiztosítás tekintetében érvényesek!
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3. Nyugdíjbiztosítás
Új biztosítottak esetén a jövőbeni nyugdíj gondolata legtöbbször nem játszik még
nagy szerepet. Ezért a nyugdíjbiztosításról szóló fejezetet csak röviden tárgyaljuk.
Figyelem:
Az olyan biztosítási idők, amelyeket más nyugdíjbiztosítások keretén belül
szerzett, megmaradnak a nyugdíj szempontjából. Az iparűzők
társadalombiztosítására történő váltás nem jelent hátrányt a biztosított
számára. Az összes nyugdíjtörvény azzal számol, hogy a biztosítási idők
összevonásra kerülnek.

Ki az illetékes a nyugdíjam tekintetében?
Akkor is, ha Ön az élete során több nyugdíjbiztosítónál szerzett biztosítási időt,
végül csak egy nyugdíjbiztosító illetékes az Ön nyugdíjának kiszámítása és
kifizetése szempontjából. Méghozzá az a biztosító, amelyiknél Ön az utolsó 15
évben a legtöbb biztosított hónappal rendelkezik. Ez a biztosító úgy kezeli tehát az
összes olyan időt, melyet Ön más biztosítóknál töltött, mintha az a saját biztosítási
ideje lenne. Ennek során csak azokat a rendelkezéseket alkalmazza, amelyek nála
érvényesek.
Bizonyos ideig többszörösen biztosított voltam. Melyik nyugdíjbiztosításhoz
számítják hozzá ezeket az időszakokat?
Amennyiben Ön egyidejűleg önálló és nem önálló tevékenységet is folytat, Ön több
nyugdíjbiztosítási rendszerben is szerezhet járulékos hónapokat. Végül azonban
szükséges lesz, hogy ezen járulékfizetési időszakokat egyetlen biztosítóhoz
hozzárendeljék. Ez a következő rendszer szerint történik:
 ASVG + GSVG --> Az összes biztosított hónap az ASVG-nyugdíjbiztosításhoz
számít. (Abban az esetben is, ha a GSVG-jövedelem magasabb.)
 GSVG + BSVG --> Az összes biztosított hónap az GSVG-nyugdíjbiztosításhoz
számít. (Abban az esetben is, ha a BSVG-jövedelem magasabb.)
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Az Ön nyugdíjának kiszámításakor az összes olyan biztosítás járulékalapjait
figyelembe veszik, amelyek részei voltak az Ön többszörös biztosításának.
Milyen ellátásokat foglal magában a nyugdíjbiztosítás?
A nyugdíjbiztosítás gondoskodik arról, hogy a biztosított és hozzátartozói idős
korban, keresőképtelenség esetén és a biztosított halála után is pénzügyi
biztonságot élvezhessenek. A legfontosabb ellátás a nyugdíj. Ennek típusai a
következők lehetnek:
 öregségi nyugdíj (nők esetén 60. életévtől*/férfiak esetén 65. életévtől)
 korkedvezményes öregségi nyugdíj hosszú biztosítási idő esetén
 előrehozott öregségi nyugdíj
 nehéz fizikai munkát végzők nyugdíja
 keresőképtelenségi nyugdíj (kortól független)
 özvegyi nyugdíj; hátrahagyott, bejegyzett társak nyugdíja
 árvasági nyugdíj
Figyelem:
A keresőképtelenségi nyugdíjat érintő minden egyes kérvény elsősorban
rehabilitációs
intézkedésekre
irányuló
kérvény.
Amennyiben
a
keresőképtelenség ezekkel az intézkedésekkel megakadályozható, akkor
adott körülmények esetén jogosultság áll fenn ezekre a rehabilitációs
intézkedésekre.

Egészségügyi ellátás
A nyugdíjbiztosítás a nyugdíj mellett a gyógyüdülőhelyeken, ill. gyógyintézetekben
történő tartózkodást is fedezi, illetve költséghozzájárulást bocsát rendelkezésre.
Hogyan történik a nyugdíjam kiszámolása?
A 2005-ös nyugdíjharmonizációval egységes nyugdíjrendszer jött létre:
 Amennyiben Ön 1955. január 1. után született: Ön 2005. január 1-től
nyugdíjszámlával rendelkezik.
 Amennyiben Ön 1955. január 1. előtt született: Az Ön esetében a régi (2005 előtti)
nyugdíjtörvény érvényes továbbra is.
*

A nők nyugdíjkorhatárát 2024 és 2032 között
a férfiakéhoz igazítják.
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Nyugdíjszámítás olyan személyek esetén, akik 1955. január 1. után születettek:
Az Ön számára 2005. január 1-től kezdődően egy olyan nyugdíjszámlát hoztunk
létre, mely alapján kiszámíthatja a nyugdíját. A nyugdíjjogosultság minden egyes
járulékfizetés következményeként nő. A régi járulékfizetéseket a bérszintnek
megfelelően felértékeljük.
Mikortól él a nyugdíjszámlám?
A számlavezetés azzal a naptári évvel kezdődik, amelyben Ön először belépett a
nyugdíjbiztosítóba.
Mikortól szűnik meg a nyugdíjszámlám?
A nyugdíjszámla azzal a naptári évvel szűnik meg, amelyre a nyugdíj kezdete esik.
A nyugdíjszámlán az összes biztosítási időszak járulékalapja szerepel. Ehhez
tartozik például:
 keresőtevékenység
 gyermeknevelés
 katonai alapszolgálat és civilszolgálat
 munkanélküliség
 önkéntes biztosítási időszakok
65-45-80-as szabály
Ha Ön 65 éves korában megy nyugdíjba, Ön 45 biztosított év után az élete során
kapott teljes havi átlagjövedelmének (bruttó, a legmagasabb járulékalapig) 80%-át
kapja nyugdíjként.

Figyelem:
Amennyiben Ön korábban megy nyugdíjba (előrehozott öregségi nyugdíj a
62. életévtől), nyugdíjcsökkentéssel kell számolnia. Amennyiben Ön 65.
életévénél később megy nyugdíjba, emelést kap.
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Ön már 2005 előtt szerzett biztosítási hónapokat
Önt is kizárólag a nyugdíjszámla alapján illeti meg nyugdíj. 2014. január 1-vel az
eddigi komplikált számítási rendszer egyszerűbbé vált. A 2014. január 1-ig terjedő
időszakra első számlajóváírást számolunk ki. Ez figyelembe veszi a 2013.
december 31-ig terjedő biztosítási időszakokat, és a már meglévő nyugdíjszámlán a
2013. évre szóló teljes jóváírásként jegyezzük be. Ön az első számlajóváírásról
automatikusan értesítést kap.
2014-től minden további évre jóváírjuk az Ön járulékfizetéseit a nyugdíjszámlán, és
hozzászámoljuk azokat az első számlajóváíráshoz. A járulékokat minden évben
valorizáljuk, és összegük kiadja a teljes jóváírást. A teljes jóváírást 14-gyel elosztva
megkapjuk a havi nyugdíjértéket bruttó értékben. A jövőbeni biztosítási időszakokat,
valamint a rendes nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba lépés esetén történő csökkentést
nem vesszük figyelembe ezen érték megállapításakor.
Nyugdíjszámítás olyan személyek esetén,
akik 1955. január 1. előtt születettek:
Az Ön nyugdíjának nagysága szempontjából három tényező mértékadó:
 a teljes nyugdíjalap
 a nyugdíjszázalékok
 életkor a nyugdíjba lépéskor
Teljes nyugdíjalap: a nyugdíjkorhatár elérésének napján érvényes nyugdíjalapból és
– amennyiben van – a gyermeknevelési időszakok nyugdíjalapjából számítjuk ki.
-

Nyugdíjkorhatár elérésnek napján érvényes nyugdíjalap: a 336 „legjobb“ havi
teljes járulékalap átlagából számoljuk ki.

-

Gyermeknevelési időszakok nyugdíjalapja: fix összeg

Nyugdíjszámítást érintő részletes információk – SVA-tájékoztatók a nyugdíjról.

A nyugdíj a nyugdíjalap egy meghatározott százalékos aránya.
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Ezt a százalékos arányt
 a biztosítási idő alapján határozzák meg,
 és annál magasabb, minél több biztosítási hónapot szerzett meg Ön.
Önt minden 12. biztosított hónap után 1,78%-os nyugdíjalap illeti meg.
A 12 hónapnál rövidebb maradékot arányosan veszik figyelembe.

Figyelem:
Amennyiben Ön 60. életéve (nők), ill. 65. életéve (férfiak) előtt megy
nyugdíjba, csökkentéssel kell számolnia.

Van rá lehetőség, hogy önkéntes alapon magasabb járulékot fizessek, hogy a
későbbiekben magasabb nyugdíjat kapjak?
Minden kötelező biztosítással rendelkező személynek megvan arra a lehetősége,
hogy biztosítását önkéntesen kiegészítse. Járulékának nagyságát így Ön a
meghatározott felső határig (2016: 9 720 euró) szabadon kiválaszthatja.
Bármikor lehetősége van arra, hogy kiegészítő biztosítást fizessen. Ha Ön
nyugdíjba megy, ezekért a befizetésekért kiegészítő nyugdíjat kap olyan
formában, ahogyan azt a magánintézetek kínálják.
Az az összeg, amellyel havi nyugdíját megemelhetjük, a következő tényezőktől
függ:
 életkor a befizetés időpontjában
 életkor a nyugdíjba lépés időpontjában
A nyugdíjemelés annál nagyobb, minél korábban történt a befizetés, ill. minél
később veszi Ön igénybe a nyugdíját.
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4. Betegbiztosítás
Milyen személyekre vonatkozik a betegbiztosításom?
Biztosítottként nem csak Ön esik az iparűzőket érintő betegbiztosítás védelme alá,
hanem bizonyos feltételek mellett:
 az Ön gyermekei
 az Ön házastársa
 az Ön bejegyzett partnere vagy élettársa
 az Ön gondozást végző hozzátartozója
Az összes említett személy jogosult az ellátásra, amennyiben nem rendelkeznek
saját (törvényileg előírt) betegbiztosítással.
Figyelem:
Jelentse be nekünk hozzátartozója nevét és születési adatait, hogy
biztosíthassuk az ellátást!

Együttbiztosított gyermekek
Ön
 házasságban született gyermekeit

●

 házasságon kívül született gyermekeit

●

mostohagyermekeit

 törvényesített gyermekeit

●

unokáit

örökbefogadott gyermekeit

együttbiztosíthatja, ha azok Önnel folyamatosan egy háztartásban élnek.
 Nevelt gyermekek szintén együttbiztosíthatók, ha Ön azokat térítés nélkül vagy
hivatalos engedély alapján neveli.

Figyelem:
Amennyiben Ön és házastársa különböző betegbiztosítóknál biztosított,
az Ön gyermekei alapvetően mindkét biztosítónál biztosítottak.
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Az együttbiztosítás korlátozása életkor alapján
Ön a gyermekeit alapvetően azok 18. életévéig biztosíthatja együtt. Amennyiben az
Ön gyermekei iskolai vagy szakmai képzésben vesznek részt, az együttbiztosítás a
27. születésnapig tarthat. Ezen túl csak kivételes esetekben.
Az együttbiztosított gyermekekért nem kell kiegészítő járulékot fizetnie.
Együttbiztosított partnerek és élettársak
Együttbiztosított partnerek és élettársak esetében Önnek kiegészítő járulékot kell
fizetnie.
A következő esetek kivételt képeznek, és Önnek partnerei és élettársai esetében
sem kell kiegészítő járulékot fizetnie:
 Az Ön partnere/élettársa egy vagy több olyan gyermeket nevel, akik a közös
háztartásban élnek.
 Az Ön partnere/élettársa a múltban legalább
 4 évig egy gyermeket a közös háztartásban nevelt.
 Ön biztosítottként 3. szintű ápolási díjat kap, és Önt
 partnere/élettársa ápolja.
 Az Ön partnere/élettársa 3. szintű ápolási díjat kap.
 Az Ön nettó jövedelme a házastársakat érintő kompenzációs támogatási
küszöb
 (1 332,58 euró) alatt van.
 Különleges szociális védelem szükségességének esete áll fenn.
Ápolást végző hozzátartozók együttbiztosítása
A következő hozzátartozók jogosultak az együttbiztosításra, ha nem áll fenn egyéb
betegbiztosítás, és a személyek szokásos tartózkodási helye Ausztria:
 házastársak

●

 bejegyzett partnerek
 élettársak
gyermekek
 sógorok 4. fokig
nevelőszülők
(egyenes- vagy oldalági)

rokonok 4. fokig
(egyenes- vagy oldalági)

●

örökbe fogadott, mostoha- és nevelt

●

örökbe fogadó, mostoha- és
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Ezen túlmenően a következő feltételek érvényesek:
 A fő biztosított 3. vagy magasabb szintű ápolási díjat kap.
 A fő biztosítottat otthoni környezetben (nem kórházban vagy gondozóotthonban)
ápolják.
 Az ápoló munkaerejét többnyire az ápolásra fordítja.
 Az ápolás nem üzletszerűen történik.
Az ápoló hozzátartozók általában nem fizetnek kiegészítő járulékot.
Mi különbözteti meg a betegbiztosítás keretén belül nyújtotti
természetbeni és pénzbeli ellátásokat?
Az iparűzést érintő betegbiztosítás biztosítottjaként Ön vagy természetbeni, vagy
pénzbeli ellátásra jogosult.
Természetbeni ellátások
Amennyiben természetbeni ellátásra jogosult, felmutathatja a
orvosoknál az e-cardját, és ott az SVA költségére kezelik Önt.

szerződéses

Pénzbeli ellátások
Amennyiben pénzbeli ellátásra jogosult, Ön az orvosnál magánbetegnek számít, és
a honoráriumot először saját magának kell kifizetnie. Utólag a tarifa szerint jóváírást
kap tőlünk.
Természetbeni vagy pénzbeli ellátásokra vagyok jogosult?
 A GSVG-betegbiztosítás első három évében vagy többszörös biztosítás
esetén: Ön természetbeni ellátásokra jogosult.
 A GSVG-betegbiztosítás negyedik évétől: Az Ön ideiglenes járulékalapjának
nagysága határozza meg, hogy milyen ellátásokra jogosult Ön.
– Az Ön éves bevétele a „természetbeni ellátások határa“ alatt van
(2016: 68 039,99 euró):
Ön természetbeni ellátásokra jogosult.
– Az Ön éves bevétele a „természetbeni ellátások határa“ fölött
van
(2016: 68 039,99 euró):
Ön pénzbeli ellátásokra jogosult.
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Milyen opciók vannak a GSVG-betegbiztosítás keretén belül?
Ön biztosítási védelmét saját szükségleteihez igazíthatja. Ennek során a következő
opciók állnak rendelkezésére:
 Természetbeni ellátásokra jogosultak esetén
– „jogosultság teljes pénzbeli ellátásra“ vagy
– „jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra“
 Pénzbeli ellátásra jogosultak esetén
– „jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra“

„Jogosultság teljes pénzbeli ellátásra“
Ez az opció megfelel a korábbi magasabb kategóriába sorolásnak. Orvos
felkeresése, gyógyszervásárlás esetén és a kórházi különosztályban Ön
magánbetegnek számít, és az ellátást először saját maga fizeti ki. Mi a költségeket
a tarifa szerint térítjük meg Önnek, de legfeljebb a költségek 80%-át fizetjük ki.
Ez az opció a normál betegbiztosítási járulék kiegészítéseként havi 99,84 euróba
(2016-os érték) kerül.
„Jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra“
Ezen opció keretében Ön csak a kórházi különosztály kapcsán jogosult pénzbeli
ellátásokra.
Ez az opció a normál betegbiztosítási járulék kiegészítéseként a természetbeni
ellátásokra jogosultak számára havi 79,89 euróba (2016-os érték) kerül. A
pénzbeli ellátásokra jogosultak számára ez az opció ingyenes.
Mikor lépnek hatályba és mikor szűnnek meg az opciók?
Az opció alapvetően a kérvény benyújtását követő hónap első napján lép hatályba.
Az opció a kötelező biztosítás kezdetével is hatályossá válhat. Ehhez a kötelező
biztosítás kezdetéről történő értesítést követő 4 héten belül kérvényt kell
benyújtania.
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Az opció a kötelező biztosítás végén szűnik meg. Megszüntethető azonban
kilépéssel is. Ön legkorábban az opció hatályba lépését követő naptári év végén
léphet ki. Ezután a kilépés mindig csak az adott naptári év végén lehetséges.
Amennyiben Ön nem fizet kiegészítő járulékot, az is lehetséges, hogy ki kell
zárnunk az opcióból.

Figyelem:
Amennyiben Ön természetbeni ellátásokra jogosult, és a „jogosultság
teljes pénzbeli ellátásra“ vagy a „jogosultság különosztályhoz kapcsolódó
pénzbeli ellátásra“ opció mellett dönt, Önnek csak egy 6 hónapos várakozási
idő leteltével tudjuk megtéríteni a kórházi különosztályt. Amennyiben Ön
közvetlenül az opció hatályba lépése előtt pénzbeli ellátásokra jogosult volt, a
várakozási idő megrövidül ezzel az időtartammal.

Ön magán kiegészítő biztosítást kötött
Az opciók akkor lehetnek az Ön számára érdekesek, ha Ön természetbeni
ellátásokra jogosult, és magán kórházi kiegészítő biztosítást kötött. Ebben az
esetben a kórházi különosztályt érintő pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogosultság
oda vezethet, hogy az Ön magánbiztosításának díja csökken.
Milyen ellátásokat tartalmaz a betegbiztosítás?

Figyelem:
Amennyiben Ön természetbeni ellátásokra jogosult, kezelési költségeinek
egy részét önmagának kell állnia. Ezt a részt önrésznek nevezzük.
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Önt mentesítést kaphat az önrész alól, mely a következő esetekben lehetséges:
 szociális védelem szükségessége (alacsony családi jövedelem)
 folyamatos kemo- vagy sugárterápia
 dialízis
 sikeres szervátültetést követően
 legalább 50%-os rokkantsági fok esetén
 súlyosan sérült állapot
Ezen túlmenően a járulékmentesen együttbiztosított gyermekek általában
mentesítve vannak az önrész megfizetése alól. (Kivétel: gyógyászati
segédeszközök/segédeszközök a 15. életévtől, fogszabályzás.)
Különös szociális védelem szükségessége esetén Ön mentesülhet a receptdíj
alól.
Orvosi segítség
Természetbeni ellátás
Amennyiben Ön bemutatja az e-cardját a szerződéses orvosnak, az honoráriumát
közvetlenül az SVA-val számolja el. Mi utólag a költségek 20%-át (egészségügyi
ellenőrzésen való részvétel, egészségügyi célok elérése vagy a „2. típusú diabétesz
kezelése“ elnevezésű projektekben történő részvétel esetén 10%-át) követeljük
Öntől önrészként vissza.
Pénzbeli ellátások
Ön orvoslátogatás esetén magánbetegnek számít. A honoráriumot Önnek saját
magának kell először kifizetnie. Miután a számla beérkezik hozzánk, folyósítjuk
Önnek a költségtérítést. A költségtérítésre egy díjazási tarifa alapján kerül sor.
Egészségügyi ellenőrzésen való részvétel, egészségügyi célok elérése vagy a „2.
típusú diabétesz kezelése“ elnevezésű projektekben történő részvétel esetén Önnek
10%-kal magasabb juttatást biztosítunk. Önnek azonban legfeljebb a tényleges
költségek 80%-át térítjük meg.
Gyógyszerek
Természetbeni ellátás
Amennyiben Önnek pénztári receptre írtak fel gyógyszereket, Ön azokat a
gyógyszertárban 5,70 eurós receptdíj ellenében kapja meg.
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Pénzbeli ellátások
Az Ön számára magánreceptre felírt gyógyszereket Önnek magának kell a
gyógyszertárban kifizetnie. Mi – a receptdíj levonása után – megtérítjük Önnek a
gyógyszerköltségek 80%-át.
Önnek lehetősége van rá, hogy a gyógyszertárakban a magánrecepteket is
közvetlenül az SVA-val számolja el. Ehhez azonban meg kell adnia személyes
adatait, és követnie kell a gazdaságos receptfelírásról szóló irányelveket.
Gyógyászati segédeszközök/segédeszközök
Nincsen különbség a természetbeni és a pénzbeli ellátások között
Az összes GSVG által biztosított személy igényelhet gyógyászati segédeszközt és
segédeszközt, pl. ortopéd cipőbetétet vagy gumiharisnyát. Ön ezeket természetbeni
juttatásként szerződéses partnereinknél szerezheti be.

Figyelem:
●

●

A gyógyászati segédeszközöket és segédeszközöket
20 %-os önrésszel számoljuk el Önnek. Az önrész azonban legalább
32,40 euró.
Szemüvegek és kontaktlencsék esetén 2016. január
1-től legalább 97,20 eurós önrészt kell elszámolni.
A gyermekek 15 éves korukig mentesítve vannak az önrész alól.

Kórházi ápolás
-

Általános díjosztály

Nincsen különbség a természetbeni és a pénzbeli ellátások között
Szerződéses kórház általános díjosztályán belül történő kezelésért Önnek csak napi
kórházi költségjárulékot kell fizetnie. Ezen túlmenően a kezelés az Ön számára
ingyenes.
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-

Különosztály

Természetbeni ellátás
Olyan kórházban történő kezelésért, amelynek nincsen szerződése az SVA-val, Ön
tőlünk napi 215,86 euró költségtérítést kap. Ez megfelel az ápolási
költségtérítésnek. A különosztály többletköltségeit nem tudjuk Önnek megtéríteni.
Pénzbeli ellátások
Amennyiben Ön jogosult pénzbeli ellátásra, és a különosztály mellett dönt, Ön a
következőket kapja:
 kórházi díjak költségének megtérítése
 speciális díjak átalányösszegű megtérítése
 esetleges műtéti költségek megtérítése
Figyelem:
Pénzbeli ellátásra jogosultaknak a kórházi tartózkodás költségének legfeljebb
80%-át tudjuk visszatéríteni. A tényleges összeg legtöbbször azonban ennél
még alacsonyabb. A maradék költségek fedezése érdekében ezért Önnek
egy magán kiegészítő biztosítás megkötését ajánljuk.

Anyasági ellátások
Nincsen különbség a természetbeni és a pénzbeli ellátások között
A terhesgondozás keretében végzett vizsgálatok, valamint a bábák és a
diplomás gyermekápolók / csecsemőápoló nővérek által nyújtott segítség az
összes biztosított számára ingyenes. Kórházban történő szülés esetén a „Kórházi
ápolás“ pontban leírtak érvényesek.
Gyermekágyi segély
Nincsen különbség a természetbeni és a pénzbeli ellátások között
Gyermekágyi segélyben akkor részesül, ha Ön – amennyiben ez lehetséges –
segítőt alkalmaz. Az anyák napi 52,69 euró gyermekágyi segélyre jogosultak:
 a szülés előtti utolsó nyolc hétben
 magán a szülés napján
 a szülés utáni első nyolc hétben
Ikerszülés, koraszülés vagy császármetszés esetén
a gyermekágyi segélyt a szülés utáni 12. hétig fizetjük.
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Gyermekgondozási díj
Ön öt különböző lehetőség között választhat:
●

négy átalányösszegű lehetőség

●

egy jövedelemtől függő lehetőség

1. lehetőség: A gyermekgondozási díj napi 14,53 euró. Ön ezt legfeljebb a
gyermek 36 hónapos koráig kapja. (Ebből legalább 6 hónapot a másik szülőnek kell
felhasználnia.)
2. lehetőség: A gyermekgondozási díj napi 20,80 euró. Ön ezt legfeljebb a
gyermek 24 hónapos koráig kapja. (Ebből legalább 4 hónapot a másik szülőnek kell
felhasználnia.)
3. lehetőség: A gyermekgondozási díj napi 26,60 euró. Ön ezt legfeljebb a
gyermek 18 hónapos koráig kapja. (Ebből legalább 3 hónapot a másik szülőnek kell
felhasználnia.)
4. lehetőség: A gyermekgondozási díj napi 33 euró. Ön ezt legfeljebb a gyermek
14 hónapos koráig kapja. (Ebből legalább 2 hónapot a másik szülőnek kell
felhasználnia.)
5. lehetőség: A gyermekgondozási díj az Ön jövedelmétől függ: Ez legfeljebb
napi 66 euró. Ön ezt legfeljebb a gyermek 14 hónapos koráig kapja. (Ebből
legalább 2 hónapot a másik szülőnek kell felhasználnia.)
Figyelem:
A gyermekgondozási díj folyósításának előfeltételei (jövedelemhatárok):
●

●

A 4 átalányösszegű lehetőség esetén az alábbi két határ érvényes:
- az évi 16 200 eurós általános határösszeg
- az Ön szülés előtti évben szerzett jövedelmeinek 60%-a mint egyedi
határösszeg (gyermekgondozási díj nélkül). Amennyiben az egyedileg
kiszámított határösszeg magasabb évi 16 200 eurónál, Ön az
átalányösszegű gyermekgondozási díj teljes figyelembe vett
időszakában ennek megfelelően magasabb kiegészítő keresetet érhet
el.
A jövedelemtől függő gyermekgondozási díj esetén az Ön jövedelmei
nem léphetik át az évi 6 400 eurós határösszeget.
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Mi történik, ha csak egyik szülő veszi fel a gyermekgondozási díjat?
Ebben az esetben nem a maximálisan lehetséges jogosultsági időszakra fizetjük ki
a gyermekgondozási díjat. Ez az időszak a második szülő számára mindenkor előírt
minimális időtartammal megrövidül. Az 1. lehetőség esetén például csak 30 hónapig
fizetünk gyermekgondozási díjat.

Figyelem:
Amennyiben mindkét szülő gyermekgondozási díjat igényel, mindkettő
kiegészítő keresetének határát figyelembe kell venni! Ezenkívül mindkét
szülőnek saját kérvényt kell benyújtania a gyermekgondozási díj
folyósítására.

Alapvetően Ön szülőként akkor jogosult gyermekgondozási díjra, ha
 gyermekére családi pótlékot kap, és
 gyermekével közös háztartásban él.
Gyermekágyi segély folyósításának idején a gyermekgondozási díj folyósítása a
gyermekágyi segély erejéig szünetel. Amennyiben a gyermekágyi segély
alacsonyabb, mint az Ön napi gyermekgondozási díja, úgy Ön a különbözetet
gyermekgondozási díjként kapja meg.
Átalányösszegű gyermekgondozási díjat kiegészítő segély
Az átalányösszegű gyermekgondozási díjat kiegészítő segély napi 6,06 euró. A
következő személyek igényelhetik:
 gyermeküket egyedül nevelők
 alacsony jövedelemmel rendelkező családok
Előfeltételek:
 A mértékadó jövedelem nem lépheti át az évi 6 400 eurós határt. A mértékadó
jövedelmet az Ön összes keresőtevékenysége alapján számoljuk össze.
 Házasságban vagy élettársi kapcsolatban élő apák és anyák esetén a partner
összes éves jövedelme nem lehet 16 200 euró felett.
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Ön a kérvény benyújtásától számítva legfeljebb 12 hónapon keresztül jogosult
átalányösszegű gyermekgondozási díjat kiegészítő segélyre.
Amennyiben Ön jövedelemtől függő gyermekgondozási díjat kap, nem jogosult
segélyre!
Kiegészítő biztosítás
Az önkéntes kiegészítő biztosítás lehetőséget kínál Önnek magasabb járulékok
fejében táppénzre.
Táppénz: betegség miatti munkaképtelenség esetén
A kiegészítő biztosítást Ön kérvény benyújtásával kötheti meg nálunk. Az Ön
járulékai ily módon havonta az Ön ideiglenes járulékalapjának 2,5%-val
emelkednek, mely során 30,05 euró (2016-os érték) nagyságú minimális járulékot
veszünk figyelembe. Az ellátások mértéke ugyancsak az Ön járulékalapjától függ.
Ön a kiegészítő biztosításból adódó ellátásokat csak akkor veheti igénybe, ha hat
hónapig biztosított volt (várakozási határidő).

Betegség miatt munkaképtelen vagyok, és szeretnék a kiegészítő
biztosításom alapján ellátásokat kapni. Mit kell tennem?
Jelezze munkaképtelenségét 7 napon belül tartományi székhelyeink egyikénél.
Ennek során mellékeljen egy orvosi igazolást. Minden 14 napban igazolnia kell,
hogy munkaképtelensége még tart.
Mekkora a táppénz?
A táppénz naponta legalább 29,23 euró (2016-os érték). Kb. havi 1 505 eurós
nagyságú ideiglenes járulékalaptól (2016-os érték) a napi táppénz a napi járulékalap
60%-a.
havi
járulékalap

÷

napi
járulékalap

30 =
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Figyelem:
Ön az ellátásokat munkaképtelensége 4. napjától kaphatja.
Ön az ellátásokat megszakítás nélkül legfeljebb 26 hétig kaphatja.

Állami segély hosszan tartó betegség esetén
A „hosszan tartó betegség esetére szóló állami támogatás“ jelentősen javítja az
önálló vállalkozók szociális biztonságát.
Ön akkor jogosult „hosszan tartó betegség esetére szóló állami támogatás“-ra, ha
és ameddig Ön
 önálló keresőtevékenységet folytat, és a GSVG szerinti betegbiztosítás keretén
belül biztosított.
 nem foglalkoztat munkatársat, vagy kevesebb mint 25 munkatársat
foglalkoztat rendszeresen.
 a vállalkozás fenntartása az Ön személyes munkateljesítményétől függ.
Mennyi ideig vagyok jogosult?
Ön az állami segélyre az orvos által megállapított munkaképtelenség 43. napjától
jogosult. A jogosultság a munkaképtelenség tartamára fennáll, egy és ugyanazon
betegség esetén legfeljebb 20
hétig.
Amennyiben Ön 20 hétig állami segélyt kapott, Önnek az újabb jogosultsághoz a
törvényben meghatározott betegbiztosítónál 26 hétig biztosítással kell rendelkeznie.
Milyen összegre vagyok jogosult?
A juttatás napi 29,23 euró és nem függ a jövedelem nagyságától.
Hogyan és hol igényelhetek állami segélyt?
Ön az ellátást a lakhelye/telephelye szerint illetékes SVA tartományi központjánál
igényelhet. Ehhez Önnek szüksége van a munkaképtelenségét igazoló orvosi
igazolásra, melyet az Ön orvosa állít ki.
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Milyen határidőket kell betartanom ahhoz, hogy állami segélyt kapjak?
Amennyiben hosszabb betegségről van szó, legjobb, ha felkeres egy orvost, és
igazoltatja vele az Ön munkaképtelenségét. Erre a munkaképtelenség kezdetétől
számítva legfeljebb 4 hete van.
A betegségről szóló igazolást attól a naptól számítva, amelyen az orvos a
munkaképtelenséget megállapította, két héten belül be kell mutatnia az SVA-nál.
Határidőn túl benyújtott kérvény esetén csak a kérvény beérkezésének napjától
jogosult az ellátásra.
A munkaképtelenség fennállását 14 naponta igazolnia kell az orvosnak, és egy
héten belül jelenteni kell az SVA-nak.
Kiegészítésként a segélyhez kaphatok-e táppénzt a kiegészítő biztosítás keretén
belül?
Igen, a betegség miatti munkaképtelenség 43. napjától a törvényileg meghatározott
29,23 euró segély mellett a kiegészítő biztosítás keretén belül is táppénzt kaphat.

5. Balesetbiztosítás
Milyen veszélyek esetén nyújt fedezetet a balesetbiztosítás?
A balesetbiztosítás legfontosabb feladata az emberek védelme a munka során.
Amennyiben Ön mégis munkahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási
betegséget szerzett, a balesetbiztosítás keretén belül megpróbálunk Önnek orvosi,
szakmai és szociális téren segítséget nyújtani.
Az ASVG-, ill. FSVG-balesetbiztosítás járuléka nem a jövedelemhez igazodik,
hanem mindenki esetében egyenlő. 2016-ban a havi balesetbiztosítási járulék
9,11 euró. A járulékokat negyedévente szedjük be és utaljuk át az Általános
Balesetbiztosító Intézet (AUVA) részére. A balesetbiztosítás egy összegben
kifizetett pénzbeli juttatásai esetében a járulékszámítási alap a mérvadó. Ez a fent
megadott összeg esetén évi 19 599,11 euró (2016-os érték).
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Kiegészítő biztosítás a balesetbiztosítás keretén belül
A „kötelező járuléknak“ köszönhetően Ön munkahelyi baleset vagy foglalkozási
betegség esetén természetbeni és pénzbeli ellátásokra jogosult. Az egy összegben
kifizetett pénzbeli juttatások számítási alapja – mindenek előtt nyugdíj
szempontjából – inkább alacsony. Ezért Ön a balesetbiztosítás keretén belül
kiegészítő biztosítást köthet, és ily módon magasabb számítási alapot érhet el.
A kiegészítő biztosításnak két szintje van. A következő éves járulékok és számítási
alapok lehetségesek (2016-os értékek):
I. kiegészítő biztosítás
kiegészítő
éves járulék
éves
számítási alap

109,32 euró

32 050,24 euró

II. kiegészítő biztosítás
164,22 euró

38 367,72 euró

Önnek a kiegészítő biztosítást az AUVA illetékes tartományi központjánál kell
igényelnie. A kiegészítő járulékot közvetlenül az AUVA szedi be.

6. Vállalkozásalapítási támogatások
NEUFÖG: Új alapításokat támogató törvény
A NEUFÖG célja a vállalkozásalapítók pénzügyi tehermentesítése úgy, hogy
azok, amennyiben kérvényezik, mentesülnek bizonyos járulékok megfizetése alól.
Ilyen járulékok például a következők:
 illetékbélyegek
 közigazgatási illetékek
 munkavállalói bérekhez kapcsolódó járulékok
 adók
Bizonyos korlátozásokkal a NEUFÖG vállalkozások átvétele esetén is
érvényes.
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Ki kaphat támogatást, és hol kapok információt?
A támogatást alapvetően minden önálló keresőtevékenységet folytató személy
igénybe veheti. Tanácsot az alábbi szervektől kérhet:
 törvényes érdekképviseletek
 az SVA tartományi kirendeltségei
Új vállalkozás alapítása: Új vállalati struktúra létrehozása az alábbi területek
valamelyikén történő bevételszerzés céljából:
 üzleti vállalkozás
 önálló munka
 mező- és erdőgazdálkodás
Vállalkozás átruházása: Egy már meglévő vállalkozást az eddigi tulajdonosa egy
másik személyre ruház át. Az átruházás térítés ellenében vagy térítés nélkül is
történhet.
Figyelem:
Amennyiben csak a társaság jogi formája változik meg (pl. közkereseti
társaság kft.-vé alakítása), nincsen szó új alapításról.
Ezenkívül az újonnan alapított vagy átruházott vállalkozás tulajdonosa nem
folytathat hasonló üzleti tevékenységet.
Továbbá az újonnan alapított vállalkozás nem bővíthető az első év folyamán
más, már meglévő (rész)vállalkozásokkal. Az ilyen jellegű bővítést
haladéktalanul jelentenie kell az illetékes hivataloknak. Ekkor a hivatal
visszavonja a kedvezményeket.

Példa
Egy asztalos öt éve önállósította magát, a vállalkozást azonban két év elteltével
pénzügyi okok miatt meg kellett szüntetnie. Ezután alkalmazottként vállalt állást.
Ha azonban ismételten önálló asztalosvállalkozást szeretne alapítani, nem veheti
igénybe a kedvezményeket.
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7. Önálló vállalkozók előtakarékossága
Olyan iparűzőként vagy társasági tagként, aki a GSVG alapján a betegbiztosítás
keretén belül kötelező jelleggel biztosított, Önnek 2008. január 1-től a BMSVG
alapján járulékot kell fizetnie az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárába.
Kivételt képeznek ez alól azok az önálló vállalkozók, akik önkéntes („opting-in“)
betegbiztosítással rendelkeznek, illetve azok, akik a GSVG 14. § a és b pontja
alapján önálló, ill. kötelező jelleggel biztosítottak.
BMSVG = Az alkalmazottak és önálló vállalkozók szakmai előtakarékosságáról
szóló törvény
Amennyiben Ön a GSVG vagy FSVG alapján rendelkezik nyugdíjbiztosítással, és a
GSVG 5. §-a alapján a GSVG-betegbiztosítás alól mentesítve van („opting-out“),
vagy az ASVG alapján rendelkezik kötelező biztosítással, szabadfoglalkozású
tevékenységének megkezdésétől számított 12 hónapon belül önkéntesen
csatlakozhat az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárához.
A járulékok az ideiglenes járulékalap 1,53%-át teszik ki. Az, hogy milyen
járulékalapot veszünk figyelembe, a mindenkori modelltől függ:
 kötelező modell: betegbiztosítás járulékalapja
 önkéntes modell: nyugdíjbiztosítás járulékalapja
A járulékokat a társadalombiztosítási járulékkal közösen szedjük be.

Figyelem:
Az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárának fizetendő járulékok
mindig az ideiglenes járulékalapon alapulnak, és utólag nem korrigáljuk
őket.

A járulékot az Ön által választott előtakarékossági pénztárnak utaljuk át. Ön 9
megfelelő pénztár közül választhat – vö. a 44. oldalon lévő listát. Amennyiben Ön
munkavállalói számára már választott előtakarékossági pénztárat, Önnek ugyanazt
a pénztárat kell választania. Amennyiben Ön nem választ időben előtakarékossági
pénztárt, Önt beosztjuk az egyikbe. Az előtakarékossági pénztár kiveti az Ön
járulékait.
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Mikor kaphatok ellátásokat az önálló vállalkozók előtakarékosságának keretén
belül?
Ön az önálló vállalkozók előtakarékosságának keretén belül akkor kaphat
juttatásokat, ha
 legalább 3 évig fizetett járulékot, és szabadfoglalkozású tevékenységét legalább
2 éve befejezte,
vagy
 Ön törvény szerint nyugdíjba lépett,
vagy
 utoljára 5 éve kellett előtakarékossági járulékot fizetnie.
A biztosított halálakor a tőkét a közeli hozzátartozóknak fizetjük ki, egyéb esetben
pedig a hagyaték részét képezi.

Milyen formában kaphatok ellátásokat az önálló vállalkozók előtakarékosságának
keretén belül, és ezek milyen mértékűek?
Az ellátások nagysága a befizetett járulékok nagyságától és az előtakarékossági
pénztár beszedési sikerétől függ. Az előtakarékossági pénztár Önt évente
tájékoztatja az aktuális számlaegyenlegről.
Ön az ellátásokat különböző formában kérheti:
 Egyszeri összegként történő kifizetés
 Átvezetés új előtakarékossági pénztárba (pl. amennyiben Ön önálló
tevékenységét követően nem önálló keresőtevékenységbe kezd).
 Átvezetés
céljából).

új

nyugdíjpénztárba,

ill.

magánbiztosítóba

(nyugdíjkifizetés

Hogyan kezelik az önálló vállalkozók előtakarékosságát adózás szempontjából?
Az előtakarékossági járulékok működési kiadásoknak tekintendők. Az
előtakarékossági pénztár által történő kivetés adómentes. Az ellátás egyszeri
összegként történő kifizetése esetén 6%-os adókedvezményt kap, a nyugdíjként
történő kifizetés teljesen adómentes.
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8. Munkanélküliségi biztosítás
2009. január 1. óta az önálló vállalkozók önkéntesen csatlakozhatnak a
munkanélküliségi biztosító pénztárhoz, és ilyen módon javíthatják szociális
védelmüket. Valódi munkanélküliségi biztosításról van szó, amellyel Ön jogot
szerez a munkanélküliségi biztosítás összes ellátására (munkanélküli segély,
gyorssegély stb.). Az önálló vállalkozók munkanélküliségi biztosításának járulékait
mi szedjük be és utaljuk át a Foglalkoztatási Szolgálatnak (AMS). A
munkanélküliségi biztosítás keretén belül nyújtott ellátásokért kizárólag az AMS
felel.
Ki léphet be?
Akkor csatlakozhat a munkanélküliségi biztosításhoz, ha
 a GSVG, ill. az FSVG alapján rendelkezik
nyugdíjbiztosítással,
vagy
 szabadfoglalkozású ügyvéd és a GSVG 5. §-a alapján mentesítve van a GSVGnyugdíjbiztosítás alól („opting out“).
Figyelem:
Nem csatlakozhat a munkanélküliségi biztosításhoz, ha
●

60. életévét már betöltötte, vagy

●

a korkedvezményes öregségi nyugdíj legalacsonyabb határát elérte,
vagy

●

már öregségi nyugdíjra, ill.
nyugdíjra jogosult.

Meddig kell nyilatkoznom a munkanélküliségi biztosításhoz történő csatlakozási
szándékomról, és mikor lép hatályba a biztosítási védelem?
Ön már 2008/2009 fordulóján önálló tevékenységet folytatott
Amennyiben Ön már 2008/2009 fordulóján önálló tevékenységet folytatott, Önnek a
csatlakozási szándékáról legkésőbb 2009. december 31-én nyilatkoznia kellett.
Amennyiben Ön nem élt ezzel a lehetőséggel, legközelebb 2018. január 1-én van
lehetősége a csatlakozási nyilatkozat megtételére. Ettől az időponttól számítva
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Önnek alapvetően 6 hónapig van lehetősége arra, hogy a munkanélküliségi biztosító
pénztárba történő belépésről nyilatkozzon.
Ön 2008. december 31 után kezdte meg önálló tevékenységét
Attól az időponttól kezdve, hogy mi tájékoztattuk Önt a GSVG/FSVG alapján történő
nyugdíjbiztosításról, illetve a GSVG 5. §-a szerinti mentességről, Önnek 6 hónapja
van, hogy tájékoztasson bennünket a munkanélküliségi biztosításhoz való
csatlakozási szándékáról. A belépési nyilatkozat időpontjától függően a
munkanélküliségi biztosítás a következő időpontokban lép hatályba:
 a nyugdíjbiztosítás, ill. a mentesség kezdetekor (belépés közlése 3 hónapon
belül)
vagy
 a belépést követő hónapban (belépés közlése 3 hónap elteltével)
Amennyiben Ön a belépésről nem nyilatkozott határidőn belül, az 8, 16, 24 stb. év
elteltével lehetséges csak ismét (az adott időintervallum végétől számított 6
hónapon belül).
Hogyan léphetek be?
A belépési formanyomtatványt
 honlapunkon, a www.svagw.at címen vagy
 a telephelye/lakóhelye szerint illetékes tartományi kirendeltségen
találhatja meg.
Mennyibe kerül a munkanélküliségi biztosítás?
Miután Ön csatlakozott a munkanélküliségi biztosításhoz, Önnek a nyugdíjbiztosítás
keretén belüli kötelező biztosítás, ill. a GSVG 5. §-a szerinti mentesség idejére
járulékot kell fizetnie. A járulék mértéke a járulékalap 6%-a. Ön ennek kapcsán
három lehetőségből választhat:
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járulékalap

havi járulék (2016-os érték)

a GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/4-e

85,05 euró

a GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/2-e

170,10 euró

a GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 3/4-e

255,15 euró

Figyelem:
Az Ön által választott járulékalap a munkanélküliségi biztosítás teljes
idejére érvényes, és nemcsak a járulékok mértékét befolyásolja, hanem a
lehetséges pénzbeli ellátások mértékét is (pl. munkanélküli segély).

A munkanélküliségi biztosítás járulékait a többi járulékkal együtt szedjük be. Ön
csak akkor szerezhet olyan időszakokat, amelyek jogosulttá teszik az önkéntes
munkanélküliségi biztosításra, ha a megfelelő időszakra előírt összes járulékot ki is
fizette.
Kiléphetek a munkanélküli biztosításból?
Ön legkorábban 8, 16, 24 stb. év elteltével léphet ki (az adott időintervallum végétől
számított 6 hónapon belül) az önkéntes munkanélküliségi biztosításból.
Már 2008. december 31 előtt jogosultságot szereztem munkanélküliségi
biztosítás alapján. Ez megmarad?
Léteznek olyan átmeneti rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy a kerethatáridő
2008. december 31-ig hatályos, határozatlan idejű meghosszabbítása, valamint a
munkanélküli segély és gyorssegély további folyósításának határideje teljesen vagy
részben továbbra is érvényes maradjon. Ebben az esetben Önnek át kell gondolnia,
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 elégséges-e az ilyen módon az Ön számára biztosított védelem, és Ön ezért nem
akar csatlakozni az önkéntes munkanélküliségi biztosításhoz
vagy
 a munkanélküliségi biztosításhoz való csatlakozás ésszerű-e.

Kerethatáridő = az a határidő, amelyen belül bizonyos mértékig
munkanélküliségi biztosítási időszakokkal kell rendelkeznie, hogy Ön jogosult
lehessen munkanélküli segélyre.
Az olyan időszakok, amelyekben Ön önálló tevékenységet folytatott és a GSVG
vagy a BSVG alapján betegbiztosítással rendelkezett, meghosszabbítják ezt a
határidőt.

Önt a korábbi munkanélküliségi biztosítás alapján fennálló jogosultsága akkor védi,
ha Ön
 2009. január 1. előtt munkanélküli biztosítással rendelkezett és önálló
tevékenységet folytatott, ezért a GSVG vagy BSVG alapján betegbiztosítással
rendelkezett. Ebben az esetben a határidők határozatlan időre történő
meghosszabbítása továbbra is érvényes.
 2008. december 31. előtt önálló tevékenységbe kezdett, és azt megelőzően
tevékenységéből adódóan legalább 5 évig munkanélküliségi biztosítással
rendelkezett. A határidők határozatlan időre történő meghosszabbítása ebben az
esetben is továbbra is érvényes.
 2008. december 31. előtt önálló tevékenységbe kezdett, és azt megelőzően 5
évnél rövidebb ideig munkanélküliségi biztosítással rendelkezett. Ebben az
esetben a határidő legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg.

Figyelem:
A határidők meghosszabbítása Önt csak akkor védi, ha munkanélküli
segélyre való jogosultsága még fennáll, vagy továbbra is munkanélküli
segélyben, ill. gyorssegélyben részesülhet. Ellenkező esetben a határidők
meghosszabbítása nem használ, és Önnek át kell gondolnia az önkéntes
munkanélküliségi biztosításhoz való csatlakozást, amennyiben Ön a
munkanélküliség kockázata ellen önálló vállalkozóként is védeni akarja
magát.
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Milyen ellátások járnak nekem a munkanélküliségi biztosítás alapján?
Átfogó információk a munkanélküli segélyről és a gyorssegélyről:
www.ams.at – Service für Arbeitsuchende – Finanzielles – Leistungen.
A napi munkanélküli segély értékei, amennyiben a jogosultság kiszámítása kizárólag
az önkéntes munkanélküliségi biztosításból eredő, választott járulékalap alapján
történik (2015-ös értékek):
 22,79 euró (GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/4-e esetén)
 36,71 euró (GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/2-e esetén)
 50,77 euró (GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 3/4-e esetén)

Mikortól vagyok jogosult az ellátásokra?
Amennyiben Ön a munkanélküli segélyt először veszi igénybe, Önnek a
munkanélküliségi segély tárgyában benyújtott kérvény előtti utolsó 24 hónapban
(=kerethatáridő) legalább 52 hétig olyan tevékenységet kellett végeznie, amelynek
keretén belül Ön munkanélküliségi biztosítással rendelkezett. Amennyiben Ön
munkanélküli segélyt egyszer már igénybe vett, elég, ha az utolsó 12 hónapon belül
(=kerethatáridő) legalább 28 hétig munkanélküliségi biztosítással rendelkezett. 25 év
alatti személyek esetén kedvezőbb külön szabályozások léteznek.
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Szakmai előtakarékossági pénztárak
APK Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71100)
1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 1, 4020 Linz, Stahlstraße 2-4
T +43 (0)5 0275-50
E office@apk-vk.at www.apk-vk.at
Allianz Vorsorgekasse AG (pénztári azonosítók: 71500 és 71510)
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105
T +43 (0)5 9009-88750
E servicekasse@allianz.at
www.allianzvk.at
BONUS Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71200)
1030 Wien, Traungasse 14-16
T +43 (0)1 994 99 74
E kundenservice@bonusvorsorge.at www.bonusvorsorge.at/vk
BUAK Betriebliche Vorsorgekasse GesmbH (pénztári azonosító: 71900)
1050 Wien, Kliebergasse 1a
T +43 (0)5 795 79-3000
E buak-bvk@buak.at
www.buak-bvk.at
fair finance Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71150)
1080 Wien, Alser Straße 21
T +43 (0)1 405 71 71-0
E info@fair-finance.at www.fair-finance.at
Niederösterreichische Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71700)
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
T +43 (0)2742 90555-7160
E office@noevk.at
www.noevk.at
Valida Plus AG (pénztári azonosító: 71300)
1190 Wien, Mooslackengasse 12
T +43 (0)1 316 48-0
E service-plus@valida.at
www.valida.at
VBV – Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71600)
1190 Wien, Mooslackengasse 12
T +43 (0)1 217 01-8500
E info@vorsorgekasse.at
www.vorsorgekasse.at
VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71800)
1030 Vienna, Traungasse 14-16
T +43 (0)1 503 77 17-6960
E vk@victoria.at
www.vvmvk.at
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Az SVA tartományi kirendeltségei
Wien

1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86,
Telefon 05 08 08-2021, Fax 05 08 08-9129
E-mail: vs.w@svagw.at

Niederösterreich

1051 Wien, Hartmanngasse 2b,
Telefon 05 08 08-2022, Fax 05 08 08-9229
E-mail: vs.noe@svagw.at
Servicestelle Baden
2500 Baden, Bahngasse 8,
Telefon 05 08 08-2072, Fax 05 08 08-9298
E-mail: service.baden@svagw.at
Servicestelle St. Pölten
3100 St. Pölten, Daniel Gran-Straße 48
Telefon 05 08 08-2082, Fax 05 08 08-9299
E-Mail: service.st.poelten@svagw.at

Burgenland

7000 Eisenstadt, Osterwiese 2,
Telefon 05 08 08-2023, Fax 05 08 08-9329
E-mail: vs.bgld@svagw.at

Oberösterreich

4010 Linz, Mozartstraße 41,
Telefon 05 08 08-2024, Fax 05 08 08-9429
E-mail: vs.noe@svagw.at

Steiermark

8010 Graz, Körblergasse 115,
Telefon 05 08 08-2025, Fax 05 08 08-9529
E-mail: vs.stmk@svagw.at

Kärnten

9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnhofstraße 67,
Telefon 05 08 08-2026, Fax 05 08 08-9629
E-mail: vs.ktn@svagw.at

Salzburg

5020 Salzburg, Auerspergstraße 24,
Telefon 05 08 08-2027, Fax 05 08 08-9729
E-mail: vs.sbg@svagw.at
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Tirol

6020 Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 1,
Telefon 05 08 08-2028, Fax 05 08 08-9829
E-mail: vs.t@svagw.at

Vorarlberg

6800 Feldkirch, Schloßgraben 14,
Telefon 05 08 08-2029, Fax 05 08 08-9929
E-mail: vs.vbg@svagw.at
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Z dôvodov prehľadnosti nerozlišujeme pohlavie čitateľa a
tomuto sú prispôsobené aj formulácie v tejto brožúre. Príslušné pojmy sa nevzťahujú na
konkrétne pohlavie – rovnoprávne konanie. Vlastník, vydavateľ: Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft,
1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84–86, Tel. 05 08 08, www.
svagw.at,
/svagw Tlač: SVD
Büromanagement GmbH

A könnyebb olvashatóság céljából lemondunk a nemek közti különbségtételről. A megfelelő fogalmakat az egyenlő bánásmód jegyében
nemek tekintetében semleges módon használjuk. Tulajdonos, terjesztő és kiadó: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84–86, Tel. 05 08 08, www.svagw.at,
/svagw, Nyomda: SVD Büromanagement GmbH

www.svagw.at

