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Plus pre podnikateľky a podnikateľov



PREDSLOV 

Vážená pani! 
Vážený pán! 

Všetky samostatne zárobkovo činné osoby v Rakúsku patria (s 
výnimkou poľnohospodárov a lesníkov) zásadne do okruhu poistencov 
Sociálnej poisťovne živnostenského podnikania (SVA). Pretože pre 
jednotlivé skupiny poistencov platia rozdielne právne ustanovenia 
sociálneho poistenia, rozhodli sme sa, že najdôležitejšie informácie 
uvedieme oddelene. Predkladaná brožúra sa obracia výlučne na 
živnostníkov a spoločníkov v živnostenskom podnikaní, ktorí začnú 
vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť po prvýkrát v roku 2011. 
Pre slobodné povolania a nové samostatne zárobkovo činné osoby 
platia iné ustanovenia, ktoré tu nebudeme uvádzať (☞ Informačná 
brožúra „Základné informácie pre slobodné povolania a nové 
samostatne zárobkovo činné osoby“). 

V Základnej informácii žiaľ nemôžu byť detailne vysvetlené všetky 
ustanovenia. Preto Vás pozývame, aby ste si otvorené otázky 
týkajúce sa Vášho sociálneho poistenia s nami vyjasnili v osobnom 
rozhovore. Pracovníčky a pracovníci Sociálnej poisťovne 
živnostenského podnikania sú Vám radi k dispozícii pre individuálne 
informácie. 

 

 
Generálny riaditeľ 

Mag. Stefan Vlasich 
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1. VŠEOBECNE O SOCIÁLNOM POISTENÍ PRE 

ŽIVNOSTNÍKOV A SPOLOČNÍKOV 

Ktoré zákony upravujú moje poistenie? 

Informácia : 
GSVG: Zákon o živnostenskom sociálnom poistení 
ASVG:  Zákon o všeobecnom sociálnom poistení 
FSVG: Zákon o sociálnom poistení slobodných povolaní 
BSVG:  Zákon o sociálnom poistení poľnohospodárov 
NVG: Zákon o poistení notárov 
B-KUVG:  Zákon o zdravotnom a úrazovom poistení štátnych 

úradníkov 

Za akých predpokladov je SVA kompetentná pre moje sociálne 
poistenie? 

Ak ste samostatne zárobkovo činný , je SVA poverená vykonávaním 
Vášho sociálneho poistenia. Táto brožúra sa obracia na živnostníkov  
a spolo čníkov . Títo sú zásadne povinne poistení v SVA. Nasledujúci 
výklad teda platí jednotlivo pre: 

• Držiteľov živnostenského oprávnenia 
• Spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti* 
• Spoločníkov ručiacich osobným majetkom (komplementárov) 

komanditnej spoločnosti* 
• Konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným*, ktorí nie sú 

povinne poistení podľa Zákona o všeobecnom sociálnom poistení 
ASVG. 

 
 
*  Ak je spoločnosť členom živnostenskej komory. 

 

 

Ulotki informacyjne SVA dotyczące wielu waŜnych tematów dostępne są w 
internecie (www.svagw.at), dostępne na stronie głównej pod odnośnikiem 
„OnlineServices/Fachinformationen”. 
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 Informácia : 
Uvedené skupiny osôb sú poistené v nasledujúcich oblastiach: 

• Dôchodkové poistenie pod ľa Zákona o živnostenskom 
sociálnom poistení GSVG  

• Zdravotné poistenie pod ľa Zákona o živnostenskom 
sociálnom poistení GSVG  

• Úrazové poistenie pod ľa Zákona o všeobecnom sociálnom 
poistení ASVG  

 
Čo musím urobiť na začiatku poistenia? 

Na začiatku Vášho poistenia dostanete od nás formuláre, ktoré nám 
slúžia na získanie Vašich úplných údajov. Je to nutné, aby Vaša 
poistná ochrana hladko fungovala. 

Vyhlásenie o poistení:  Zašlite prosím tento formulár vyplnený do 
dvoch týždňov poisťovni SVA. 

Prihláška pre príslušníkov s oprávneným nárokom:  S týmto 
formulárom môžete prihlásiť príslušníkov na spolupoistenie. 

Pripoistenie:  S týmto formulárom môžete rozšíriť Vašu zdravotnú 
ochranu o pripoistenie. 

Podpory:  Na začiatku poistenia sa informujte o existujúcich 
podporách ☞ Bod 6 Podpory pri zakladaní firmy . 

Hlásenia:  Informujte nás prosím do jedného mesiaca o zmenách vo 
Vašich osobných a ekonomických pomeroch. Týmto sa ochránite pred 
nevýhodami pri odvodoch poistného a poistnom plnení. 
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Príklady udalostí s povinným nahlásením  

• Zmeníte si priezvisko na základe uzavretia manželstva. 
• Preložíte Váš podnik alebo bydlisko. 

• Začnete pracovať v závislej činnosti. 
• atď. 

Kedy začína povinné poistenie? 
Povinné poistenie v zdravotnom, dôchodkovom a úrazovom poistení 
začína dňom, v ktorom boli splnené predpoklady. 

Príklady  

Začiatok povinného poistenia  
• deň, v ktorom ste ohlásili Vašu živnosť 
• deň, v ktorom Vám bola udelená koncesia 
• deň, v ktorom ste ako spoločník vstúpili do verejnej obchodnej 

spoločnosti 
• deň, v ktorom ste boli vymenovaný za komplementára 

komanditnej spoločnosti 
• deň, v ktorom ste boli vymenovaný za konateľa spoločnosti s 

ručením obmedzeným 
• atď. 

V ktorých prípadoch platí pre mňa výnimka z povinného 
poistenia? 

Informácia : 

Výnimka z povinného poistenia znamená, že nie ste ani poistený, 
ani povinný platiť príspevky. Akonáhle pominie dôvod pre výnimku, 
ste (znovu) povinne poistený. 

Výnimky z dôchodkového, zdravotného a úrazového poi stenia  

���� Pozastavenie živnosti  

Ak je Vaša živnosť pozastavená, platí výnimka z celého 
živnostenského sociálneho poistenia. Pozastavenie živnosti 
(„neprevádzkovanie“) musíte ohlási ť príslušnému zástupcovi 
záujmov  (Hospodárska komora). 
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Pozor ! 

Ohlásenie pozastavenia živnosti je možné so spätnou platnosťou 
maximálne na 18 mesiacov. Ak došlo k poistnému plneniu (napr. 
návšteva lekára, pobyt v nemocnici), ohlásenie pozastavenia 
živnosti so spätnou platnosťou nie je v tejto oblasti poistenia možné. 

 

���� Prenájom živnosti  (platí pre živnostníkov a majiteľov koncesie, 
ale nie pre spoločníkov) 

Ak je Vaša živnosť prenajatá, platí výnimka z celého 
živnostenského sociálneho poistenia. Prenájom živnosti musíte 
ohlási ť na živnostenskom úrade  (okresné zastupiteľstvo alebo 
magistrát). 

Výnimky z dôchodkového a zdravotného poistenia  

���� Výnimka kvôli „nevýznamným“ príjmom  (platí pre 
živnostníkov a majiteľov koncesie, ale nie pre spoločníkov)  

O výnimku zo živnostenského dôchodkového a zdravotného 
poistenia môžete u nás požiadať, ak 

• ste za posledných 60 
kalendárnych mesiacov 
neboli viac ako 12 
kalendárnych mesiacov  
povinne poistený podľa 
GSVG/FSVG alebo 

 

• ste už dovŕšili vek 60 
rokov  

 
oraz 

• Váš obrat nepresahuje 
30 000 eur ro čne   

 
 
• Vaše príjmy  z tejto 
činnosti nepresiahnu 
4.488,24 eur  ročne 
(hodnota za rok 2011) 
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alebo  
 

• dovŕšili ste už vek 57 rokov  a v posledných 5 rokoch  pred 
podaním žiadosti 

– Váš obrat nepresiahol 30 000 eur ro čne; 

– Vaše príjmy  z tejto činnosti nepresiahli 4.488,24 eur  ročne 
(hodnota za rok 2011); 

– Vaše obraty a príjmy sú aj naďalej  pod týmito hraničnými 
hodnotami. 

Pozor ! 

Výnimka z povinného poistenia  vedie tiež vždy k tomu, že už 
nebudete mať v príslušnom druhu poistenia žiadny nárok na 
poistné plnenie . 
To znamená: 

• pri výnimke v dôchodkovom poistení : nezískate už ani zápočet 
obdobia poistenia pre Váš budúci dôchodok. 

• pri výnimke v zdravotnom poistení : Na náklady SVA si nemôžete 
nárokovať žiadne výkony ako napríklad lekársku pomoc alebo 
nemocničnú starostlivosť. 

 

2. POISTNÉ 

Ako živnostník alebo spoločník v živnostenskom podnikaní platíte 
poistné na dôchodkové, zdravotné a úrazové poistenie. Suma 
poistného je Vám nami štvrťročne predpisovaná. Poistné sa musí 
zaplatiť do konca druhého mesiaca každého kalendárneho štvrťroka. 
To znamená do 

• 28. februára 

• 31. mája 

• 31. augusta 

• 30. novembra 
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Pozor ! 

Aj za ten mesiac, v ktorom začína Vaše povinné poistenie, musíte 
zaplatiť plné mesa čné poistné . 

Aké vysoké je moje poistné? 

Dôchodkové a zdravotné poistenie:  Výška Vášho poistného závisí 
od príjmov, ktoré máte z Vašej poistenej zárobkovej činnosti.  

Úrazové poistenie:  Platíte fixné mesačné poistné, nezávisle od výšky 
Vašich príjmov. 

Informácia : 

Výšku príjmov, ktorá je rozhodujúca pre výpočet poistného, nám 
odovzdá Spolkové výpočtové stredisko. K tomu nám však musíte 
oznámiť Vaše daňové identifika čné číslo pre da ň z príjmov . 

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že výmena dát nefunguje. 
Potom by sme Vás požiadali, aby ste nám zaslali príslušný výmer na 
daň z príjmu. 

Čo je vymeriavací základ na platenie poistného? 
Z vymeriavacieho základu na platenie poistného sa vypočíta Vaše 
konkrétne poistné. Sumy poistného na dôchodkové a zdravotné 
poistenie sa vypočítajú podľa nasledujúceho vzorca: 

Vymeriavací 
základ na platenie 
poistného  

    X poistná sadzba  = poistné  

Vaše poistné je teda konkrétny percentuálny podiel (= poistná sadzba) 
Vášho vymeriavacieho základu na platenie poistného. 

Pozor ! 

Rozlišujeme medzi „predbežným“  a 
„definitívnym“ vymeriavacím základom na platenie po istného .  

• Existujú tri minimálne vymeriavacie základy na platenie 
poistného , ktoré vymedzujú dolnú hranicu Vášho poistného. 

• Existuje maximálny vymeriavací základ na platenie poistného , 
ktorý vymedzuje hornú hranicu Vášho poistného. 
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Aká vysoká je poistná sadzba? 
 

 
Poistná sadzba  

Dôchodkové poistenie  17,50 % 

Zdravotné poistenie  7,65 % 

Aký vysoký je môj vymeriavací základ na platenie poistného? 

Váš vymeriavací základ na platenie poistného je smerom hore 
obmedzený maximálnym vymeriavacím základom na platenie 
poistného  a smerom nadol minimálnym vymeriavacím základom 
na platenie poistného : 

zákonný minimálny vymeriavací základ na platenie poistného 
(minimum) ≤ Váš vymeriavací základ na platenie poistného  ≤ 
zákonný maximálny vymeriavací základ na platenie poistného 
(maximum) 

Váš vymeriavací základ na platenie poistného sa vypočíta z Vašich 
priemerných mesačných príjmov z poistenej zárobkovej činnosti, tak 
ako sú uvedené vo Vašom výmere na da ň z príjmu . Pre vymeriavací 
základ na platenie poistného za rok 2011 je rozhodujúci výmer na daň 
z príjmu za rok 2011. 

Odvody poistného pripo čítať! 

Vo Vašom výmere na daň z príjmu sa odvody poistného považujú za 
nákladové položky a preto sú z Vašich príjmov odpočítané. Pre Váš 
vymeriavací základ na platenie poistného preto musíte k vyššie 
uvedeným príjmom pripo čítať aj poistné na dôchodkové a 
zdravotné poistenie  podľa GSVG, ktoré Vám bolo v príslušnom 
kalendárnom roku predpísané . Ak pracujete ako samostatne 
zárobkovo činná osoba a podliehate zdravotnému poisteniu podľa 
ASVG (napr. ako umelec, zverolekár atď.), musíte pripočítať aj Vaše 
poistné pod ľa ASVG. Ak ste sa okrem toho rozhodli pre dobrovoľné 
poistenie v nezamestnanosti (pozri bod 8), musíte pripočítať aj poistné 
na poistenie v nezamestnanosti. 

Čo znamená predbežný vymeriavací základ na platenie 
poistného? 
Pokiaľ nie je k dispozícii výmer na daň z príjmu za kalendárny rok, 
vypočítame predbežný vymeriavací základ na platenie poistného . 
Pritom je nutné rozlišovať dva prípady: 
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• Ste u nás novo  poistený: Pre Vás platí príslušný minimálny 
vymeriavací základ na platenie poistného  ako predbežný 
vymeriavací základ na platenie poistného 

• Ste už u nás poistený : Váš predbežný vymeriavací základ na 
platenie poistného sa odvodí od príjmov spred troch rokov  (2008 
pre 2011) a vtedy predpísaného poistného na dôchodkové a 
zdravotné poistenie. Sumu tohto poistného „aktualizujeme“ , aby 
sme vyrovnali infláciu (faktor na rok 2011: 1,072), a vydelíme ju 
počtom mesiacov, v ktorých ste boli v roku pred tromi rokmi 
poistený. Výsledkom je predbežný vymeriavací základ na platenie 
poistného. 

Príklad  

V roku 2008 ste boli u nás desať mesiacov povinne poistený a v 
tomto čase ste mali príjem s povinným poistením celkom 32 000 eur. 
Celková „aktualizovaná“ suma na rok 2011 tým činí 34 304 eur (32 
000 x 1,072). Váš predbežný vymeriavací základ na platenie 
poistného na rok 2011 je mesačne 3 430,40. eur (34 304 ÷ 10). 

Ako sa vypo číta definitívny vymeriavací základ na platenie 
poistného ? 

Akonáhle je k dispozícii výmer na da ň z príjmu  za príslušný rok 
poistenia, vypočíta sa definitívny vymeriavací základ na platenie 
poistného. Na to vydelíme sumu z príjmov zo zárobkovej činnosti a 
sumu poistného, predpísaného na dôchodkové a zdravotné poistenie 
v roku poistenia počtom mesiacov povinného poistenia v príslušnom 
poistnom roku.  

Teraz porovnáme poistné, ktoré Vám bolo vypočítané na báze 
predbežného vymeriavacieho základu na platenie poistného s 
poistným, ktoré vychádza na základe definitívneho vymeriavacieho 
základu na platenie poistného. Tento postup sa nazýva „dodato čné 
zúčtovanie“  a môže viesť k tomu, že budete musieť poistné doplatiť 
alebo Vám poistné vrátime.  

Existuje minimálna suma pre môj vymeriavací základ na 
platenie poistného? 
Ak pre Vás platí povinné poistenie, musíte zaplatiť určitú minimálnu 
sumu ako poistné, i keď máte len nízky príjem. Toto minimálne  
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poistné vypočítame na báze tak zvaného minimálneho 
vymeriavacieho základu na platenie poistného. Pre dôchodkové a 
zdravotné poistenie platia rôzne minimálne vymeriavacie základy na 
platenie poistného. 

 
 mesačný minimálny vymeriavací základ 

na platenie poistného  

Dôchodkové poistenie  743,20 eur (hodnota na rok 2011) 

Zdravotné poistenie  667,02 eur (hodnota na rok 2011) 

Existuje maximálna suma pre môj vymeriavací základ na 
platenie poistného? 
Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného je maximálny 
možný vymeriavací základ na platenie poistného pre výpočet Vášho 
poistného. Ak by ste nad tento rámec dosiahli príjmy na ktoré sa 
vzťahuje povinné poistenie, bude Vaše poistné i napriek tomu 
vypočítané len na báze maximálneho vymeriavacieho základu na 
platenie poistného. Predbežný a definitívny maximálny vymeriavací 
základ na platenie poistného je na rok 2011 tak pre predbežné ako aj 
definitívne poistné jednotné 4 900 eur mesa čne (58 800 eur ročne). 

 
Informácia : 
Žiados ť o zvýšenie vymeriavacieho základu na platenie 
poistného v dôchodkovom poistení  
Aby ste si zlepšili Váš nárok na dôchodok , môžete za prvé tri roky 
povinného poistenia podať žiadosť o zvýšenie Vášho definitívneho 
vymeriavacieho základu na platenie poistného v dôchodkovom 
poistení na základe investícií na založenie firmy  na maximálny 
vymeriavací základ na platenie poistného . Túto žiadosť môžete 
podať do rozhodujúceho dňa pre stanovenie dôchodku. Rozdiel v 
poistnom sa musí doplatiť (vrátane prípadnej valorizácie). 

Ste živnostník alebo spoločník v prvých troch rokoch po 
založení firmy 
Fixný vymeriavací základ na platenie poistného pre profesijne 
začínajúcich  

Aby boli náklady na sociálne poistenie kalkulovateľné, platí pre 
profesijne začínajúcich (ktorí pribudli v Hospodárskej komore ) v  
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prvých dvoch kalendárnych rokoch  povinného poistenia v 
zdravotnom poistení  fixný vymeriavací základ na platenie poistného 
vo výške 537,78 eur  mesačne. Dodatočné vymeranie poistného sa 
neuskutočňuje. V treťom roku povinného poistenia platí pre Vaše 
zdravotné poistenie predbežný vymeriavací základ na platenie 
poistného vo výške 537,78 eur. 

V dôchodkovom poistení  platí suma vo výške 537,78 eur  pre všetky tri 
roky ako predbežný  vymeriavací základ na platenie poistného. 

 
Pozor ! 
Tieto úpravy sa vzťahujú vždy na kalendárne roky . 

 
Príklad:  Zahájili ste svoju činnosť v júli jedného roka. Z fixného 
vymeriavacieho základu na platenie poistného v zdravotnom 
poistení profitujete 18 mesiacov. 

Poistné v roku 2011 (pre profesijne za čínajúcich ) 
 

(Minimálny) vymeriavací základ na platenie 
poistného pre profesijne za čínajúcich 

(mesačne) 

537,78 eur 

 
Maximálny vymeriavací základ na platenie 

poistného mesa čne 

4 900 eur 

Poistné v dôchodkovom poistení (štvr ťročne) 

282,33 eur 2 572,50 eur 
Poistné v zdravotnom poistení (štvr ťročne) 

123,42 eur 

Poistné v úrazovom poistení (štvr ťročne) 
24,60 eur 

Kedy som považovaný za viacnásobne poisteného? 
V dôchodkovom, zdravotnom a úrazovom poistení ste viacnásobne 
poistený , keď popri svojej samostatnej zárobkovej činnosti vykonávate 
aj 

• závislú činnos ť s povinným poistením 
• činnosť v poľnohospodárstve/lesníctve . 
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Dopady viacnásobného poistenia: 

���� v dôchodkovom poistení:  spočítame Vaše poistné. Vďaka 
tomu dostanete vyšší dôchodok 

���� v zdravotnom poistení:  Môžete si vybrať medzi jednotlivými 
zdravotnými poisťovňami 

���� v úrazovom poistení:  Ste chránený vo všetkých poistených 
zárobkových činnostiach. 

Som viacnásobne poistený. Čo sa stane, keď vďaka súčtu 
mojich príjmov prekročím maximálny vymeriavací základ na 
platenie poistného? 

Keď ste viacnásobne poistený, musíte do každého zúčastneného 
systému platiť poistné na zdravotné a dôchodkové poistenie. Na to sa 
spočítajú Vaše jednotlivé vymeriavacie základy na platenie poistného. 
Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného je vo 
všetkých zákonoch rovnaký. Keď ste viacnásobne poistený, je tým aj 
hornou hranicou pre sumu Vášho vymeriavacieho zákla du na 
platenie poistného . 

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného za poistný rok 
môžete vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca: 
 

 
Mesačný maximálny 
vymeriavací základ na 
platenie poistného 

 
 
x 

počet mesiacov 
povinného poistenia v 
jednej zárobkovej 
činnosti 

 
 
 = 

 
Maximálny vymeriavací 
základ na platenie 
poistného za poistný rok 

Keď ste viacnásobne poistený a viete hodnoverne preukázať, že suma 
Vašich ročných vymeriavacích základov na platenie poistného bude 
vyššia ako maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, 
môžete v dôchodkovom poistení samostatne zárobkovo činných osôb 
platiť menšie poistné alebo vôbec žiadne poistné. Na to však musíte 
podať žiadosť (Predpísanie rozdielovej sumy ). 
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Pozor ! 

V bežnom roku  ešte nie je známe, koľko mesiacov povinného 
poistenia budete mať. Preto ešte nemôžeme vypočítať ani 
maximálny vymeriavací základ na platenie poistného pre tento rok. 
Predpis rozdielovej sumy poistného sa bude preto počítať mesačne:  

 

Mesačný maximálny 
vymeriavací základ na 
platenie poistného 

 
 
x 

Mesačný vymeriavací 
základ na platenie 
poistného Vašej 
závislej zárobkovej 
činnosti 

 
 
= 

Vymeriavací základ pre 
rozdielovú sumu (= 
vymeriavací základ na 
platenie poistného podľa 
GSVG) 

Akonáhle sú všetky vymeriavacie základy na platenie poistného 
definitívne známe, definitívne sa vypočíta poistné podľa GSVG. To 
môže viesť k nedoplatku alebo preplatku na poistnom. Ako horná 
hranica teraz zas platí ročný maximálny vymeriavací základ na 
platenie poistného. 

Informácia:  

Aj s nasledujúcimi viacnásobnými poisteniami môžete  poda ť 
žiados ť o predpis rozdielovej sumy :  

• Máte príjmy zo zárobkovej činnosti s povinným poistením podľa 
GSVG a dôchodok  (predpis rozdielovej sumy možný len v 
zdravotnom poistení). 

• Súčasne prevádzkujete živnosť a činnosť v 
poľnohospodárstve/lesníctve  (žiadosť na sociálnu poisťovňu 
pre roľníkov). 

Som štátna úradníčka resp. štátny úradník a súčasne 
vykonávam živnosť resp. vediem poľnohospodársku/lesnícku 
prevádzku. Platia pre mňa ustanovenia ohľadne 
viacnásobného poistenia? 

Dôchodkové poistenie : 
V živnostenskom resp. roľníckom dôchodkovom poistení musíte platiť 
poistné až do výšky poistného z maximálneho vymeria vacieho 
základu  (žiadne viacnásobné poistenie). 
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Zdravotné poistenie : 

V oblasti zdravotného poistenia platí maximálny vymeriavací základ 
na platenie poistného pre sumu Vašich zárobkových činností. Tu je 
teda predpis rozdielovej sumy  možný . 

Nepožiadal som o predpis rozdielovej sumy a cestou 
viacnásobného poistenia som platil poistné nad maximálny 
vymeriavací základ na platenie poistného. Bude mi toto 
poistné vrátené? 

Dôchodkové poistenie : 

Poistné, ktoré ste zaplatili naviac Vám bude automaticky vrátené , 
keď si uplatníte dôchodok . Môžete ho však dostať aj skôr, keď o to 
požiadate . Toto bude možné, akonáhle sa bude dať toto prekročenie 
definitívne vypočítať. 

Zdravotné poistenie : 

Poistné, ktoré ste zaplatili naviac, môžeme na základe žiadosti  vrátiť. 
Žiadosť je nutné podať do konca tretieho kalendárneho roka, 
nasledujúceho po poistnom roku. (Žiadosť za poistný rok 2011 sa 
musí podať najneskôr v roku 2014.) 

Má viacnásobné poistenie vplyv na minimálny vymeriavací 
základ na platenie poistného? 
Pri viacnásobnom poistení podľa GSVG s ASVG neplatí pre Vaše 
poistné podľa GSVG žiadna minimálna hodnota, ak suma zo 
všetkých vymeriavacích základov na platenie poistné ho dosiahne 
minimálny vymeriavací základ na platenie poistného pod ľa GSVG. 

Poistné podľa GSVG sa pri viacnásobnom poistení odvodzuje len zo 
skutočných príjmov zo živnosti. Napríklad nemusíte plati ť žiadne 
poistné pod ľa GSVG, keď podľa GSVG nemáte žiadne príjmy (alebo 
máte dokonca straty) a Vaše ostatné príjmy dosiahnu minimálny 
vymeriavací základ na platenie poistného podľa GSVG. Ak sú však 
Vaše ostatné príjmy nižšie ako minimálny vymeriavací základ na 
platenie poistného podľa GSVG, tak potom sa tento rozdiel považuje 
za základ pre Vaše poistné podľa GSVG. 

Pri viacnásobnom poistení podľa GSVG s B-KUVG platia tieto 
ustanovenia len v zdravotnom poistení! 
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3. DÔCHODKOVÉ POISTENIE 

Pre nových poistencov väčšinou nehrá príliš veľkú rolu myšlienka na 
budúci dôchodok. Z tohto dôvodu je kapitola Dôchodkové poistenie 
spracovaná len krátko. 

Pozor ! 
Obdobia poistenia, ktoré ste získali v iných dôchodkových 
poisteniach, ostávajú pre dôchodok zachované. Zmena na 
živnostenské sociálne poistenie neprinesie poistenej osobe žiadnu 
nevýhodu. Vo všetkých dôchodkových zákonoch  sa predpokladá, 
že obdobia poistenia sa spo čítajú . 

Kto je príslušný pre môj dôchodok? 
I keď ste počas Vášho života získali obdobia poistenia vo viacerých 
dôchodkových poisteniach, nakoniec je len jedna dôchodková 
pois ťovňa príslušná pre výpočet a vyplácanie Vášho dôchodku. A 
síce tá, u ktorej má poistenec za posledných 15 rokov najviac 
poistených mesiacov. Táto poisťovňa spracuje potom všetky obdobia 
poistenia, ktoré ste získali u iných poisťovní, tak ako by to boli obdobia 
poistenia u nej. Pritom používa len ustanovenia, ktoré platia u nej. 

V určitých obdobiach som bol viacnásobne poistený. Ktorej 
poisťovni sa pripíšu tieto časy? 
Keď vykonávate súčasne samostatnú i závislú činnosť, tak môžete 
získať mesiace poistenia vo viacerých dôchodkových poistných 
systémoch. Potom je však nevyhnutné, aby sa tieto časy poistenia 
priradili len jednej jedinej poisťovni. Toto sa uskutočňuje podľa 
nasledujúceho systému: 

• ASVG + GSVG --> Všetky poistné mesiace sa počítajú pre 
dôchodkové poistenie podľa ASVG. (Aj keď je príjem podľa GSVG 
vyšší.) 

• ASVG + GSVG --> Všetky poistné mesiace sa počítajú pre 
dôchodkové poistenie podľa ASVG. (Aj keď je príjem podľa GSVG 
vyšší.) 
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Pri výpočte vymeriavacieho základu sa zohľadnia vymeriavacie 
základy na platenie poistného všetkých poisťovní, ktoré sa podieľali 
na Vašom viacnásobnom poistení. 

Aké plnenia sú obsiahnuté v dôchodkovom poistení? 
Dôchodkové poistenie sa stará o finančné zabezpečenie poistenca a 
jeho príslušníkov aj v starobe , pri strate schopnosti vykonáva ť 
zárobkovú činnos ť alebo po smrti  poistenca. Najdôležitejším 
poistným plnením je dôchodok. Existujú nasledovné formy: 
• starobný dôchodok  (ženy od 60*/muži od 65 rokov) 
• predčasný starobný dôchodok pri dlhej dobe poistenia 
• predčasný dôchodok 
• dôchodok za ťažkú prácu 
• dôchodok pri strate schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

(nezávisle od veku) 
• vdovský/vdovecký dôchodok, dôchodok pre pozostalých 

registrovaných partnerov 
• sirotský dôchodok 

Pozor ! 

Predtým ako Vám budeme môcť priznať dôchodok kvôli strate 
schopnosti vykonáva ť zárobkovú činnos ť , musíme preveri ť, či 
je možná rehabilitácia  pomocou medicínskych opatrení alebo 
preškolenia. 

Preventívna zdravotná starostlivos ť 

Dôchodkové poistenie financuje popri dôchodku aj pobyty v kúpeľoch 
resp. sanatóriách alebo poskytuje príspevky na úhradu nákladov. 

Ako sa vypočíta môj dôchodok? 
Harmonizáciou dôchodkov v roku 2005 bol vytvorený jednotný 
dôchodkový systém: 

• Narodili ste sa pred  1. januárom 1955 : Pre Vás platí naďalej staré 
dôchodkové právo (spred roka 2005). 

• Narodili ste sa od  1. januára 1955 : Pre Vás existuje od 1. januára 
2005 dôchodkový ú čet. 

 
* Dôchodkový vek žien sa medzi rokmi 2024 a 2032 prispôsobí dôchodkovému veku mužov 
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Výpočet dôchodku pre osoby, ktoré sa narodili pred  
1. januárom 1955: 

Pre výšku dôchodku podľa GSVG sú rozhodujúce tri faktory: 

• celkový vymeriavací základ 
• percentá dôchodku 
• vek pri odchode do dôchodku 

Celkový vymeriavací základ:  vypočítame z vymeriavacieho základu 
k rozhodujúcemu dňu a – ak existuje – z vymeriavacieho základu za 
obdobie výchovy detí. 

���� Vymeriavací základ k rozhodujúcemu d ňu:  vypočítame z 
priemeru 276 „najlepších“ mesačných celkových vymeriavacích 
základov na platenie poistného. 

���� Vymeriavací základ za obdobie výchovy detí:  fixná suma 

 
Podrobné informácie o výpočte dôchodku ☞ Informa čné brožúry 
SVA k téme dôchodok. 

 

Dôchodok  je určitou percentuálnou časťou vymeriavacieho 
základu 

Táto percentuálna časť 

• sa vypočíta z doby poistenia 

• je tým vyššia, čím viac poistných mesiacov sa doloží. 

Za každých 12 poistných mesiacov  Vám patrí 1,78 %  
vymeriavacieho základu. 

Zostatok tvoriaci menej ako 12 mesiacov sa zoh ľadní alikvotne . 
 

Pozor ! 

Ak odídete do dôchodku pred dovŕšením veku 60 rokov (ženy)  resp. 
pred dovŕšením veku 65 rokov (muži) , musíte počítať so zrážkami. 
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Výpo čet dôchodku pre osoby, ktoré sa narodili od  
1. januára 1955 : 

Pre Vás je od 1. januára 2005 zriadený dôchodkový účet, z ktorého si 
môžete vypočítať dôchodok. Každá platba poistného vedie k tomu, že 
sa Váš nárok na dôchodok zvyšuje. Staré platby poistného 
valorizujeme podľa úrovne miezd. 

Kedy sa za čína môj dôchodkový ú čet? 
Vedenie účtu sa začne v tom kalendárnom roku, v ktorom ste po 
prvýkrát vstúpili do poistného vzťahu v dôchodkovom poistení. 

Kedy sa skon čí môj dôchodkový ú čet? 

Dôchodkový účet končí kalendárnym rokom, do ktorého spadá 
rozhodujúci deň pre stanovenie dôchodku. 

Na dôchodkovom účte sa evidujú vymeriavacie základy na platenie 
poistného za všetky obdobia poistenia. Sem patria napríklad: 
• zárobková činnosť 
• výchova detí 
• vojenská a civilná služba 
• nezamestnanosť 
• obdobia dobrovoľného poistenia 

Informácia:  

Vzorec 65-45-80 
Keď odídete do dôchodku vo veku 65 rokov , dostanete po 45 
rokoch poistenia 80 %  Vášho celkového mesačného priemerného 
životného príjmu  (brutto, až do výšky maximálneho 
vymeriavacieho základu na platenie poistného) ako dôchodok.  

Pozor ! 

Keď odídete do dôchodku skôr (dôchodkový koridor od 62 rokov), 
musíte počítať so zrážkami z Vášho dôchodku. Keď odídete do 
dôchodku neskôr ako vo veku 65 rokov, dôjde k jeho zvýšeniu. 
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Získali ste mesiace poistenia už pred rokom 2005 . 

Pre Vás vychádza Váš dôchodok len čiastočne z dôchodkového účtu. 
Vykonáme paralelný výpo čet: 

• Všetky obdobia poistenia (pred a po roku 2005) sa ocenia jednak  
podľa starého práva do roku 2004. 

• Všetky obdobia poistenia sa ocenia druhýkrát  na základe 
dôchodkového ú čtu  

• Obidva dôchodky sa rozdelia v pomere k obdobiam poistenia pred 
a od roku 2005. (princíp pro-rata-temporis ). 

Príklad  

Získali ste 15 rokov pred rokom 2005 a 30 rokov po roku 2005, teda 
jednu tretinu pred rokom 2005 a dve tretiny po roku 2005. Ako 
dôchodok dostanete jednu tretinu „starého dôchodku“ a dve tretiny 
na základe dôchodkového účtu.  

Existuje možnosť dobrovoľného platenia vyššieho poistného, 
aby človek dostal neskôr vyšší dôchodok? 

Každá povinne poistená osoba má možnosť dobrovoľného 
pripoistenia . Výšku poistného si môžete slobodne zvoliť až do 
určeného horného limitu (2011: 8 400 eur). 

Kedykoľvek máte možnosť platenia poistného na pripoistenie. Keď 
odídete do dôchodku, dostanete za tieto platby dodato čný dôchodok , 
ako ho ponúkajú aj privátne inštitúcie. 

Suma, o ktorú Vám môžeme zvýšiť Váš mesačný dôchodok, závisí od 
nasledujúcich faktorov:  
• Vek v čase vkladov  
• Vek v čase odchodu do dôchodku  

Zvýšenie dôchodku je o to vyššie, čím skôr sa uskutočnia vklady resp. 
čím neskôr sa nárokuje dôchodok. 
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4. ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

Ktoré osoby zahŕňa moje zdravotné poistenie? 
Ochrana živnostenského zdravotného poistenia sa nevzťahuje len na 
Vás ako poistenca, ale za určitých predpokladov aj na:  

• Vaše deti  
• Vášho manželského partnera  
• Vášho registrovaného partnera resp. životného druha  
• Vášho ošetrujúceho príslušníka  

Všetky uvedené osoby majú oprávnený nárok , ak nemajú vlastné 
(zákonné) zdravotné poistenie. 

Pozor ! 

Nahláste nám mená  a dáta narodenia Vašich príslušníkov , aby 
sme mohli uskutočniť poistné plnenie! 

Spolupoistené deti  

Môžete spolupoistiť: 

• manželské deti  • adoptované deti  
• nemanželské deti  • nevlastné deti  
• deti narodené ako  • vnukov 

nemanželské, ktoré sú  
uzavretím manželstva  
rodi čov úradne uznané   

ak žijú trvale s Vami v spolo čnej domácnosti . 

• Deti zverené do opatery  
môžu byť spolupoistené, keď sa o ne staráte bezplatne alebo na 
základe úradného povolenia . 

Pozor ! 
Ak ste Vy a Váš manželský partner  poistený v rôznych 
zdravotných pois ťovniach , sú Vaše deti principiálne poistené v 
obidvoch poisťovniach.  
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Informácia : 

Vekové obmedzenie pre spolupoistenie  
Deti môžete spolupoistiť do ich 18. roku  . Keď Vaše deti absolvujú 
školské vzdelanie alebo prípravu na budúce povolanie, je 
spolupoistenie možné až do ich 27. narodenín  . Nad rámec 
uvedeného len vo výnimočných prípadoch. 

Za spolupoistené deti nemusíte platiť žiadne dodato čné poistné . 

Spolupoistení partneri a životní druhovia  
Za spolupoistených partnerov a životných druhov musíte platiť 
dodato čný príspevok . 

V nasledujúcich prípadoch platí výnimka  a za partnerov a životných 
druhov nemusíte platiť dodatočné príspevky: 
• Váš partner/životný druh vychováva jedno alebo viaceré deti , ktoré 

žijú v spoločnej domácnosti. 
• Váš partner/životný druh vychovával v minulosti minimálne 4 roky  

dieťa v spoločnej domácnosti. 
• Ako poistenec poberáte opatrovate ľský príspevok 3. stup ňa a ste 

opatrovaný Vaším partnerom/životným druhom. 
• Váš partner/životný druh poberá opatrovate ľský príspevok 3. 

stup ňa 
• Váš čistý príjem je nižší ako smerné číslo stanovené pre 

kompenza čnú dávku do výšky životného minima  pre manželské 
páry (1 189,56 eur). 

• Existuje potreba osobitnej sociálnej ochrany . 

Spolupoistenie ošetrujúcich príslušníkov  

Nasledujúci príslušníci majú nárok na spolupoistenie, ak neexistuje 
žiadne iné zdravotné poistenie a Váš obvyklý pobyt máte v Rakúsku: 
• manželský partner • adoptívne deti, nevlastné deti a deti v 
• registrovaný partner  pestúnskej starostlivosti 
• životný druh • adoptívni rodičia, nevlastní rodičia 
• švagor až do 4. stupňa  a rodičia poverení pestúnskou 
• príbuzný až do 4. stupňa  starostlivosťou (v priamej alebo bočnej 
   línii) 
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Okrem toho platia nasledujúce predpoklady: 

• Hlavný poistenec poberá opatrovné 3. stup ňa alebo vyššie. 
• Hlavný poistenec je opatrovaný v domácom prostredí  (nie v 

nemocnici alebo opatrovateľskom domove). 
• Ošetrujúci venuje svoju pracovnú silu prevažne opatrovaniu.  
• Opatrovanie je vykonávané nie ako živnos ť. 

Ošetrujúci príslušníci neplatia vo všeobecnosti žiadne dodato čné 
poistné . 

V čom je rozdiel medzi vecnými plneniami a peňažnými 
plneniami zdravotnej poisťovne? 

Ako poistenec v živnostenskom zdravotnom poistení máte buď 
oprávnený nárok na vecné plnenie  alebo oprávnený nárok na 
peňažné plnenie . 

Vecné plnenia  

Ako poistenec s nárokom na vecné plnenie môžete u zmluvných 
lekárov predložiť Vašu e-kartu a budete tam ošetrený na účet SVA. 

Peňažné plnenia  

Ako poistenec oprávnený na peňažné plnenie ste u lekára 
považovaný za privátneho pacienta  a musíte honoráre najprv 
zaplatiť sám. Následne dostanete od nás úhradu podľa tarify. 

Mám nárok na vecné plnenia alebo pe ňažné plnenia ? 

• V prvých troch rokoch  zdravotného poistenia podľa GSVG alebo 
pri viacnásobnom poistení:  Máte nárok na vecné plnenia . 

• Od štvrtého roka  zdravotného poistenia podľa GSVG: Výška 
Vášho predbežného vymeriavacieho základu na platenie 
poistného rozhodne o Vašom nároku na poistné plnenie: 
– Váš ročný príjem je nižší  než „limit pre vecné plnenie “ 

 (2011: 58 799,99 eur): Máte nárok na vecné plnenie.  

– Váš ročný príjem je vyšší  než „limit pre vecné plnenie “  
(2011: 58 799,99 eur): Máte nárok na peňažné plnenie . 
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Aké opcie existujú v zdravotnom poistení podľa GSVG? 
Vašu poistnú ochranu si môžete individuálne prispôsobiť Vašim 
potrebám. Pritom máte nasledovné opcie: 

• Pre osoby oprávnené na vecné plnenie 

– „úplné oprávnenie na peňažné plnenie“ alebo 
– „osobitná poistná trieda oprávnenia na peňažné plnenie“ 

• Pre osoby oprávnené na peňažné plnenie 
– „osobitná poistná trieda oprávnenia na peňažné plnenie“ 

„Úplné oprávnenie na peňažné plnenie“ 

Táto opcia zodpovedá predchádzajúcemu vyššiemu zaradeniu. Pri 
návšteve lekára , pri predpísaní liekov  a v osobitnej poistnej triede 
pre nemocnice  ste považovaný za privátneho pacienta  a výkony 
platíte najskôr sám. My Vám uhradíme náklady podľa tarify, zaplatíme 
však maximálne 80 % nákladov. 

Táto opcia stojí mesačne 89,83 eur  (hodnota na rok 2011) navyše k 
normálnemu poistnému na zdravotné poistenie. 

„Osobitná poistná trieda oprávnenia na pe ňažné plnenie“  

V tejto opcii existuje oprávnenie na peňažné plnenie len vzhľadom na 
osobitnú poistnú triedu pre nemocnice . Všetky ostatné plnenia 
Vám prislúchajú ako vecné plnenia (obzvlášť lekárska starostlivosť). 

Táto opcia stojí pre osoby oprávnené na vecné plnenie 71,88 eur  
(hodnota na rok 2011) mesačne a pre osoby oprávnené na pe ňažné 
plnenie 2 eurá  mesačne, vždy navyše k normálnemu poistnému na 
zdravotné poistenie. 

Kedy začínajú a kedy kon čia opcie ? 

Opcia začína zásadne prvým d ňom mesiaca , nasledujúceho po 
podaní žiadosti. Opcia sa však môže stať účinnou už od začiatku 
povinného poistenia. Na to musíte podať žiadosť do 4 týždňov potom, 
čo sme Vás vyrozumeli o začiatku povinného poistenia. 
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Opcia kon čí skon čením povinného poistenia . Môže sa však 
ukončiť aj vystúpením z nej. Môžete vystúpiť najskôr na konci toho 
kalendárneho roka, ktorý nasleduje po začiatku opcie. Potom je 
vystúpenie možné vždy len ku koncu kalendárneho roka . Ak 
nezaplatíte dodatkové poistné, je tiež možné, že Vás budeme musieť 
z opcie vylúčiť. 

Pozor ! 

Ak ste osoba oprávnená na vecné plnenie  a zvolíte si „úplné 
oprávnenie na peňažné plnenie“ alebo „osobitnú poistnú triedu 
oprávnenia na peňažné plnenie“, môžeme Vám osobitnú triedu pre 
nemocnice  uhradiť až po uplynutí čakacej doby  6 mesiacov .  Ak 
ste boli bezprostredne pred začiatkom opcie oprávnený na peňažné 
plnenie, čakacia doba sa skráti o toto obdobie. 

Uzavreli ste privátne pripoistenie  

Opcie môžu byť pre Vás zaujímavé, keď ste osoba oprávnená na 
vecné plnenie a uzavreli ste privátne pripoistenie pre nemocnice . V 
tomto prípade môže oprávnenie na peňažné plnenie pre osobitnú 
poistnú triedu pre nemocnice spôsobiť, že sa zníži poistné Vášho 
privátneho poistenia. 

Ktoré plnenia obsahuje zdravotné poistenie? 

Pozor ! 

Keď ste osoba oprávnená na vecné plnenie , musíte časť 
nákladov na Vaše ošetrenie uhradiť sám. Tento podiel sa nazýva 
spoluú časť. 
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Informácia : 

Môžete byť od spoluú časti  a poplatku za recept oslobodený . To 
je možné v nasledujúcich prípadoch: 
• nutnosť sociálnej ochrany (nízky príjem rodiny) 
• prebiehajúca chemoterapia a ožarovanie 
• ošetrenie pomocou dialýzy 
• po uskutočnenej transplantácii orgánov 
• pri stupni postihnutia minimálne 70 % 
• ťažká invalidita 

Okrem toho sú od spoluúčasti všeobecne oslobodené spolupoistené 
deti  oslobodené od poistného. (Výnimka: liečebné/zdravotnícke 
pomôcky od dovŕšenia veku 15 rokov, regulácie čeľuste) 

Lekárska pomoc  

Vecné plnenie 
Keď predložíte Vašu e-kartu u zmluvného lekára , on zúčtuje svoj 
honorár priamo s SVA. My si následne od Vás vyžiadame 20 % 
nákladov ako spoluú časť. 

Peňažné plnenie 
Pri návšteve lekára ste považovaný za privátneho pacienta . Honorár 
musíte najprv zaplatiť sám. Potom čo nám predložíte faktúru  , 
uhradíme Vám časť nákladov (maximálne 80 %). 

Lieky  

Vecné plnenie 
Ak Vám boli predpísané lieky na lekársky predpis zdravotnej 
pois ťovne , dostanete ich v lekárni po zaplatení poplatku za lekársky 
predpis  vo výške 5,10 eur. 

Peňažné plnenie 
Lieky, ktoré Vám boli predpísané na privátny lekársky predpis , 
musíte v lekárni sami zaplatiť. My Vám uhradíme 80 % taxy za lieky 
po odpočítaní poplatku za lekársky predpis. 
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Informácia : 

Od 1. apríla 2003 máte možnosť aj privátne lekárske predpisy  v 
lekárňach priamo zú čtova ť s SVA . Na to však musíte uviesť Vaše 
osobné údaje a dodržať smernicu o ekonomickom spôsobe 
predpisovania. 

Liečebné/zdravotnícke pomôcky  

Žiadny rozdiel medzi vecným plnením a peňažným plnením 

Všetci poistenci podľa GSVG majú nárok na liečebné pomôcky a 
zdravotnícke pomôcky ako napr. ortopedické vložky do topánok alebo 
gumové pančuchy. U našich zmluvných partnerov ich môžete dostať 
ako vecné plnenie . 

Pozor ! 

• Za liečebné a zdravotnícke pomôcky Vám vyúčtujeme 
spoluú časť vo výške 20 %. Spoluúčasť však musí činiť 
minimálne 28 eur . 

• Za okuliare a kontaktné šošovky  musí spoluúčasť od 1. januára 
2011 činiť minimálne 84 eur . 

Deti až do dovŕšenia 15. roku sú vyňaté zo spoluúčasti. 

Nemocni čná starostlivos ť 

���� Všeobecná trieda poplatkov  

Žiadny rozdiel medzi vecným plnením a peňažným plnením 
Za ošetrenie vo všeobecnej triede poplatkov zmluvnej nemocnice 
musíte zaplatiť len denný poplatok za pobyt v nemocnici (asi 10 eur). 
Okrem toho je pre Vás ošetrenie bezplatné. 

���� Osobitná trieda poplatkov  

Vecné plnenie 
Za ošetrenie v nemocnici, ktorá nemá s SVA uzavretú zmluvu, 
dostanete od nás náhradu nákladov vo výške 174,86 eur/deň. To 
zodpovedá príplatku na ošetrovacie náklady. Náklady nad limit 
osobitnej triedy nemôžeme uhradiť. 
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Peňažné plnenie 
Ak ste osoba oprávnená na peňažné plnenie a rozhodnete sa pre 
osobitnú triedu, tak dostanete: 

• úhradu nákladov na poplatky zariadenia 
• paušálnu úhradu osobitných poplatkov 
• prípadne úhradu nákladov na operáciu 

Pozor ! 

Osobám oprávneným na peňažné plnenie môžeme uhradiť 
maximálne 80 % nákladov na pobyt v nemocnici. Skutočná suma 
vyjde väčšinou ešte nižšie. Aby sa Vám pokryli zvyšné náklady, 
radíme Vám privátne pripoistenie na nemocničnú starostlivosť. 

Poistné plnenie v materstve  

Žiadny rozdiel medzi vecným plnením a peňažným plnením  

Prehliadky na základe preukazu matky s die ťaťom  ako aj pomoc 
pôrodnej asistentky  a diplomovanej detskej zdravotnej 
sestry/kojeneckej sestry  sú pre všetkých poistencov bezplatné . Na 
pôrod v nemocnici sa vzťahuje výklad uvedený v bode „Nemocničná 
starostlivosť“. 

Dávky v materstve  

Žiadny rozdiel medzi vecným plnením a peňažným plnením 
Dávky v materstve dostanete, ak si zamestnáte pomocnú silu, pokiaľ 
je to možné. Matky majú nárok na dávky v materstve vo výške 26,26 
eur  na deň: 

���� počas posledných ôsmych týždňov pred pôrodom 

���� v deň pôrodu 

���� počas prvých ôsmych týždňov po pôrode 

Pri narodení viacerých detí, pred časnom pôrode  alebo pôrode 
cisárskym rezom  sa dávky v materstve vyplácajú 12 týždňov po 
pôrode. 
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Rodičovský príspevok  

Ak sa Vaše deti narodili po 30. septembri 2009, máte od januára 2010 
možnosť výberu medzi piatimi rôznymi variantmi príspevkov na 
opatrovanie dieťaťa: 

• štyri paušálne varianty  

• jeden variant závislý od výšky príjmov  

Variant 1:  Opatrovateľský príspevok na dieťa činí 14,53 eur denne . 
Bude sa Vám vyplácať maximálne do dovŕšenia 36. mesiaca života . 
(z toho minimálne 6 mesiacov druhý rodič). 

Variant 2:  Opatrovateľský príspevok na dieťa činí 20,80 eur denne . 
Bude sa Vám vyplácať maximálne do dovŕšenia 24. mesiaca života . 
(z toho minimálne 4 mesiace druhý rodič). 

Variant 3:  Opatrovateľský príspevok na dieťa činí 26,60 eur denne . 
Bude sa Vám vyplácať maximálne do dovŕšenia 18. mesiaca života . 
(z toho minimálne 3 mesiace druhý rodič). 

Variant 4:  Opatrovateľský príspevok na dieťa činí 33 eur denne . 
Bude sa Vám vyplácať maximálne do dovŕšenia 14. mesiaca života . 
(z toho minimálne 2 mesiace druhý rodič). 

Variant 5:  Opatrovateľský príspevok na dieťa závisí od Vášho 
príjmu:  Činí maximálne 66 eur denne . Bude sa Vám vyplácať 
maximálne do dovŕšenia 14. mesiaca života . (z toho minimálne 2 
mesiace druhý rodič). 

 Pozor ! 

Predpoklady na poberanie opatrovateľského príspevku na dieťa 
(príjmový limit): 

• Pre 4 paušálne varianty platia dve hranice, ktoré nesmú Vaše 
príjmy prekročiť: 
���� všeobecná hraničná suma 16 200 eur ročne 
���� individuálna hraničná suma vo výške 60 % Vašich príjmov 

ročne pred pôrodom (bez príspevku na opatrovanie dieťaťa) 

• V prípade opatrovateľského príspevku na dieťa závislého od 
výšky príjmov nesmú Vaše príjmy prekročiť hraničnú čiastku 5 
800 eur ročne. 
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Čo sa stane, keď len jeden rodič poberá opatrovateľský 
príspevok na dieťa? 

V tomto prípade nebude opatrovateľský príspevok na dieťa vyplácaný 
po maximálnu možnú dobu poberania. Táto doba sa skracuje o 
príslušnú predpísanú minimálnu dobu druhého rodiča. Pri variante 1 
by sa napríklad opatrovateľský príspevok na dieťa vyplácal len 30 
mesiacov. 

Pozor ! 
Ak si nárokujú obidvaja rodi čia opatrovate ľský príspevok na 
dieťa, musia obidvaja zohľadniť hranice zvýšeného zárobku ! 
Okrem toho musí každý rodič podať vlastnú žiados ť o 
opatrovate ľský príspevok na die ťa. 

Informácia : 

Ako rodič máte zásadne nárok na opatrovateľský príspevok na dieťa, 
ak 

• na Vaše dieťa poberáte rodinné prídavky a 
• žijete s Vaším dieťaťom v spoločnej domácnosti. 

V čase, keď poberáte materský príspevok , opatrovate ľský 
príspevok na die ťa je pozastavený  vo výške materského 
príspevku. Ak je materský príspevok nižší než Váš denný 
opatrovateľský príspevok na dieťa, rozdiel Vám bude vyplácaný ako 
opatrovateľský príspevok na dieťa. 

Príspevok na paušálny opatrovate ľský príspevok na die ťa 

Príspevok k paušálnemu opatrovateľskému príspevku na dieťa činí 
6,06 eur denne . Môžu o ňu požiadať 

• osamelí rodičia vychovávajúci dieťa 
• rodiny s nízkym príjmom 

Predpoklady : 

• Váš určujúci príjem nesmie byť vyšší ako 5 800 eur ročne. Určujúci 
príjem sa spočíta zo všetkých Vašich zárobkových činností a 
zahŕňa aj poistné na sociálne poistenie. 

• V prípade zosobášených otcov a matiek alebo ak títo žijú v 
spoločnej domácnosti nesmie ročný príjem partnera prekročiť 16 
200 eur.  
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Informácia : 

Od podania žiadosti máte nárok na príspevok k paušálnemu 
opatrovateľskému príspevku na dieťa po dobu maximálne  12 
mesiacov . 

Ak poberáte opatrovateľský príspevok na dieťa závislý od príjmov, 
nemáte nárok na tento príspevok! 

Pripoistenie  

Dobrovo ľné pripoistenie  Vám ponúka možnosť, za vyššie poistné  
poberať nemocenské dávky a denné dávky. 

Informácia:  

Nemocenské dávky:  pri práceneschopnosti kvôli chorobe 
Denné dávky:  pri hospitalizácii, ozdravovacom, zotavovacom alebo 
kúpeľnom pobyte 

Pripoistenie môžete u nás uzavrieť na základe žiadosti . Týmto zvýšite 
Vaše poistné mesačne o 2,5 % z vášho predbežného vymeriavacieho 
základu na platenie poistného . Výška plnenia závisí takisto od 
Vášho vymeriavacieho základu na platenie poistného. 

Plnenia z pripoistenia si môžete nárokovať až po šiestich mesiacoch 
poistenia (čakacia lehota ). 

Som práceneschopný kvôli chorobe a chcel by som poberať 
plnenia z pripoistenia. Čo musím urobiť? 

Nahláste Vašu práceneschopnosť do 7 dní na našej krajinskej 
pobočke. Pritom musíte priložiť lekárske potvrdenie. Každých 14 dní 
musíte preukázať, že Vaša práceneschopnosť pokračuje. 
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Aké vysoké sú moje nemocenské dávky resp. denné dávky? 

Platia nasledujúce vzorce: 
 

Nemocenské dávky  
(na deň) = 

predbežný mesa čný 
vymeriavací základ na 
platenie poistného ÷ 30  

x 0.6 

     
denné dávky 

(na deň) = 

predbežný mesa čný 
vymeriavací základ na 
platenie poistného ÷ 30  

x 0.8 

 
 
Pozor ! 

Plnenia môžete poberať od 4. dňa Vašej práceneschopnosti. 

Plnenia môžete nepretržite poberať maximálne 26 týžd ňov . 

 

5. ÚRAZOVÉ POISTENIE 

Aké nebezpečenstvá pokrýva úrazové poistenie? 

Najdôležitejšou úlohou úrazového poistenia je ochrana ľudí pri práci. 
Ak však predsa budete mať pracovný úraz alebo chorobu z 
povolania , tak v rámci úrazového poistenia bude snaha Vám pomôcť 
z medicínskeho, pracovného a sociálneho hľadiska.  

Poistné na úrazové poistenie podľa ASVG resp. FSVG sa neriadi 
podľa príjmu, ale je pre všetkých rovnako vysoké . V roku 2011 je 
mesačné poistné na úrazové poistenie 8,20 eur . Poistné 
predpisujeme štvrťročne a platí sa Všeobecnej úrazovej poisťovni 
(AUVA)  . Pre platbu v hotovosti úrazovej poisťovne je relevantný 
vymeriavací základ. Pre vyššie uvedenú čiastku je to 17 614,55 eur 
(hodnota na rok 2011) ročne. 
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Informácia:  

Pripoistenie v úrazovom poistení  

Na základe „povinného poistného“ máte pri pracovnom úraze alebo 
chorobe z povolania nárok na vecné plnenie a peňažné plnenie. 
Vymeriavací základ pre pe ňažné plnenia  – predovšetkým 
dôchodky – je skôr nízky . Preto sa v úrazovom poistení môžete 
vyššie poistiť a tým dosiahnuť vyšší vymeriavací základ. 

Pre pripoistenie existujú dva stupne. Možné sú nasledovné ročné 
poistné a vymeriavacie základy (hodnoty na rok 2011): 

 Pripoistenie I Pripoistenie II 

dodatočné ročné poistné 98,35 eur 147,74 eur 

ročný vymeriavací základ 28 804,91 eur 34 482,69 eur 

O pripoistenie musíte požiadať na príslušnej krajinskej pobočke 
AUVA . Dodatočné poistné vyberá priamo AUVA. 

 

6. PODPORY PRI ZAKLADANÍ FIRMY 

Informácia : 

NEUFÖG: Subvenčný zákon pre nové firmy 

 
NEUFÖG má zakladateľov firiem finan čne tým odbremeni ť, že na 
základe žiadosti nebudú platiť určité odvody. K tomu patria určité 
• poplatky vo forme kolkov 
• správne poplatky 
• odvody z miezd za zamestnancov 
• dane 

NEUFÖG platí s obmedzeniami aj pre prevody podnikov . 
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Kto môže dostávať podpory a kde sa môžem informovať? 

Podpory prislúchajú zásadne všetkých samostatne zárobkovo činným 
osobám. Poradenstvo Vám poskytne: 

• zákonné zastúpenie záujmov 
• krajinské pobočky SVA 

 
Informácia : 

Založenie novej firmy  Vytvorí sa nová podniková štruktúra, za 
účelom dosahovania príjmov z jednej z nasledujúcich oblastí: 
• prevádzka živnosti 
• samostatná zárobková činnosť 
• poľnohospodárstvo a lesníctvo 

Prevod firmy:  Už existujúcu firmu prenechá doterajší majiteľ jednej 
druhej osobe. Tento prevod môže byť odplatný alebo bezodplatný. 

Pozor ! 
Pri zmene len právnej formy  spoločnosti (napr. z verejnej 
obchodnej spoločnosti na s.r.o.), sa nejedná o založenie novej firmy. 

Okrem toho majite ľ novo založeného alebo prevedeného podniku 
nesmel byť činný porovnateľným spôsobom. 

Ďalej sa novo založený podnik nesmie v prvom roku rozšíriť o iné, 
už existujúce (čiastkové) prevádzky . Takéto rozšírenie by bolo 
potrebné bezodkladne nahlásiť príslušným úradom. Zvýhodnenia sa 
potom odvolajú. 

 

Príklad  

Niekto sa pred desiatimi rokmi osamostatnil ako stolár, po dvoch 
rokoch však musel prevádzku z finančných dôvodov zatvoriť. Potom 
prešiel do zamestnaneckého pomeru. Ak by si teraz chcel založiť 
novú samostatnú stolársku prevádzku, nemá nárok na zvýhodnenia. 
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7.DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE SAMOSTATNE     
ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB 

Ako živnostník alebo spoločník v živnostenskom podnikaní, ktorý ste 
povinne poistený v zdravotnom poistení podľa GSVG, musíte od  
1. januára 2008 na základe zákona o podnikovom dôchodkovom 
zabezpečení pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb 
(BMSV) platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne 
zárobkovo činných osôb. Výnimkou sú osoby v zdravotnom poistení 
„Opting in“ a samopoistené resp. povinne poistené osoby podľa  
§§ 14a, b GSVG. 

BMSVG = Zákon o podnikovom dôchodkovom poistení 
pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb 

 
Ak ste poistený na dôchodok podľa GSVG alebo FSVG a podľa § 5 
GSVG („Opting out“) ste vyňatý zo zdravotného poistenia podľa 
GSVG alebo ste povinne poistený podľa ASVG, môžete dobrovo ľne 
vstúpiť do dôchodkového zabezpečenia samostatne zárobkovo 
činných osôb do 12 mesiacov  pod zahájení Vašej činnosti v 
slobodnom povolaní. 

Výška príspevku  je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu 
na platenie poistného. Aký vymeriavací základ na platenie poistného 
sa použije, závisí od príslušného modelu: 

• povinný model: vymeriavací základ na platenie poistného na 
zdravotné poistenie 

• dobrovoľný model: vymeriavací základ na platenie poistného na 
dôchodkové poistenie 

Príspevky vyberáme spoločne s poistným na sociálne poistenie. 

Pozor ! 

Príspevky do dôchodkového zabezpečenia samostatne zárobkovo 
činných osôb vychádzajú vždy z predbežného vymeriavacieho 
základu na platenie poistného a dodato čne sa nezú čtovávajú . 
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Príspevky poukážeme do Vami vybranej dôchodkovej správcovskej 
spolo čnosti , pričom si je možné vybrať z10 príslušných spoločností 
☞ Zoznam na strane 42. Ak ste si pre Vašich zamestnancov už 
vybrali dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ste rovnako viazaný na 
túto spoločnosť. Ak si včas nevyberiete dôchodkovú správcovskú 
spoločnosť, bude Vám spoločnosť pridelená. Dôchodková 
správcovská spoločnosť investuje Vaše príspevky. 

Kedy môžem poberať plnenia z dôchodkového poistenia 
samostatne zárobkovo činných osôb? 

Plnenia  z dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných 
osôb môžete poberať, keď 

• ste minimálne 3 roky platili príspevky a Vašu živnostenskú činnosť 
ste ukončili pred minimálne 2 rokmi 

alebo 
• ste odišli do zákonného dôchodku 
alebo 
• ste boli pred 5 rokmi posledný krát povinný zaplatiť príspevok do 

dôchodkového poistenia. 

V prípade smrti poistenca  sa kapitál vyplatí blízkym rodinným 
príslušníkom; inak prejde do pozostalosti. 

V akej forme môžem poberať plnenia z dôchodkového 
poistenia samostatne zárobkovo činných osôb a aké sú 
vysoké? 

Výška plnenia  závisí od výšky zaplatených príspevkov a od úspechu 
investovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková 
správcovská spoločnosť Vás každoročne informuje o aktuálnom stave 
na účte. 

Poistné plnenie môže mať rôzne formy: 

• Vyplatenie jednorazovej sumy  
• Prenos do novej dôchodkovej spolo čnosti  (napr. pri začatí 

závislej činnosti po skončení samostatnej zárobkovej činnosti) 
• Prenos na dôchodkovú pois ťovňu resp. privátnu pois ťovňu (za 

účelom vyplácania formou dôchodku) 
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Ako sa daňovo pristupuje k dôchodkovému poisteniu 
samostatne zárobkovo činných osôb? 

Príspevky na dôchodkové poistenie sú výdavkami na hospodársku 
činnosť. Investovanie v dôchodkovej spoločnosti je oslobodené od 
dane. Vyplatenie plnenia formou jednorazovej platby je zvýhodnené 
daňovou sadzbou 6 %, vyplácanie v podobe dôchodku je úplne 
oslobodené od dane. 

8. POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI 
Od 1. januára 2009 môžu samostatne zárobkovo činné osoby 
dobrovo ľne vstúpiť do poistenia v nezamestnanosti a tým si zlepšiť 
svoju sociálnu ochranu. Ide o pravé poistenie v nezamestnanosti , 
ktorým môžete získať nárok na všetky plnenia z poistenia v 
nezamestnanosti (dávka v nezamestnanosti, pomoc v hmotnej núdzi, 
atď.). Príspevky na poistenie v nezamestnanosti samostatne 
zárobkovo činných osôb vyberáme my a poukazujeme ich servisu trhu 
práce (AMS). Pre plnenia z poistenia v nezamestnanosti je výlučne 
príslušný AMS. 

Kto môže vstúpiť? 

Do poistenia v nezamestnanosti môžete vstúpiť, keď 
• máte dôchodkové poistenie podľa GSVG resp. FSVG 

alebo 
• ste advokátom v slobodnom povolaní  alebo civilným 

technikom a ste podľa § 5 GSVG („Opting out“) vyňatý z 
dôchodkového poistenia podľa GSVG. 

Pozor ! 

Nie je možné , aby ste boli zahrnutí do poistenia v 
nezamestnanosti , keď 
• ste prekročili vek 60 rokov  
alebo 
• ste dosiahli minimálny vek  pre pred časný starobný dôchodok  
alebo 
• už máte nárok  na starobný dôchodok  resp. odpo činok  
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Dokedy musím dať vyhlásenie o vstupe do poistenia v 
nezamestnanosti a kedy začína poistná ochrana? 

Boli ste samostatne zárobkovo činný už na prelome rokov 
2008/2009 

Ak ste boli samostatne zárobkovo činný už na prelome rokov 
2008/2009, museli ste Váš vstup vyhlásiť najneskôr do 31. decembra 
2009. Ak ste túto možnosť nevyužili, najbližšou možnosťou vyhlásenia 
vstupu bude 1. január 2018 . Od tohto dátumu budete mať v princípe 6 
mesiacov možnosť, aby ste nám odovzdali vyhlásenie o Vašom 
vstupe do poistenia v nezamestnanosti.  

Svoju samostatne zárobkovú činnos ť ste zahájili po 31. decembri 
2008 

Váš vstup do poistenia v nezamestnanosti nám musíte oznámiť do 6 
mesiacov , potom čo sme Vám oznámili začiatok dôchodkového 
poistenia podľa GSVG-/FSVG resp. vyňatie podľa § 5 GSVG. Podľa 
doby ohlásenia vstupu sa začína poistenie v nezamestnanosti buď: 

• vznikom dôchodkového poistenia  resp. vyňatím (oznámenie 
vstupu do 3 mesiacov) 

alebo 
• mesiacom nasledujúcim po vstupe  (oznámenie vstupu po 3. 

mesiaci) 

Ak ste vstup v stanovenej lehote neoznámili, vstup je potom zas 
možný po 8, 16, 24 ... rokoch (v priebehu 6 mesiacov od konca tohto 
časového obdobia). 

Ako môžem vstúpi ť? 

Formulár pre vstup nájdete 

• na našej domovskej stránke na www.svagw.at alebo 

• vo Vašej krajinskej pobočke. 

Čo stojí poistenie v nezamestnanosti? 

Ak ste sa už raz prihlásili do poistenia v nezamestnanosti, musíte po 
dobu povinného poistenia v dôchodkovom poistení resp. vyňatia podľa 
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§ 5 GSVG platiť poistné, pričom je poistná sadzba 6 %  z 
vymeriavacieho základu na platenie poistného. Pritom máte na výber 
tri opcie: 

 

vymeriavací základ na platenie poistného  mesačné poistné  
(hodnoty na rok 2011)  

 1/4 maximálneho vymeriavacieho základu na 
 platenie poistného podľa GSVG 

73,50 eur  

 1/2 maximálneho vymeriavacieho základu na 
 platenie poistného podľa GSVG 

147,00 eur  

 3/4 maximálneho vymeriavacieho základu na 
 platenie poistného podľa GSVG 

220,50 eur  

 
Pozor ! 
Vymeriavací základ na platenie poistného, ktorý ste si zvolili, platí pre 
celú dobu trvania poistenia v nezamestnanosti . Má vplyv nielen na 
výšku poistného, ale aj na rozsah prípadného peňažného plnenia 
(napr. dávka v nezamestnanosti). 

Poistné na poistenie v nezamestnanosti predpisujeme a vyberáme 
spolu s ostatnými sumami poistného. Môžete získať obdobia 
zakladajúce nárok v dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti, keď 
zaplatíte všetky predpísané sumy poistného za príslušné obdobie. 

Môžem vystúpiť z poistenia v nezamestnanosti? 

Z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti môžete vystúpiť najskôr 
po 8, 16, 24 ... rokoch (v priebehu 6 mesiacov od ukončenia tohto 
obdobia).  

Získal som nároky z poistenia v nezamestnanosti už pred  
31. decembrom 2008. Ostanú tieto zachované? 

Existujú prechodné ustanovenia,  ktoré zaručujú, že neobmedzené 
predĺženie rámcovej lehoty, účinné do 31. decembra 2008 a lehota 
pre pokračovanie v poberaní dávok v nezamestnanosti a dávok v 
hmotnej núdzi platí naďalej úplne alebo čiastočne. V tomto prípade si 
musíte rozmyslieť, 
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• či poistná ochrana, ktorá z toho vyplýva, je pre Vás dostatočná 
a preto nechcete vstúpiť do dobrovoľného poistenia v 
nezamestnanosti 

alebo 

• či má vstup do poistenia v nezamestnanosti predsa zmysel. 

 
Rámcová lehota = lehota, v rámci ktorej musia existovať v 
určitom rozsahu obdobia poistenia v nezamestnanosti, aby ste 
mali nárok na dávky v nezamestnanosti. 

Obdobia, v ktorých ste boli samostatne zárobkovo činný a boli ste 
poistený v zdravotnom poistení podľa GSVG alebo BSVG, túto 
lehotu predlžujú. 

Ste chránený nárokom z predchádzajúceho poistenia v 
nezamestnanosti, ak 

• ste pred 1. januárom 2009 boli poistený v poistení v 
nezamestnanosti a samostatne zárobkovo činný a preto 
poistený v zdravotnom poistení podľa GSVG alebo BSVG. V 
tomto prípade platí naďalej neobmedzené predĺženie lehôt. 

• ste po 31. decembri 2008 zahájili samostatne zárobkovú 
činnosť a predtým ste boli minimálne 5 rokov poistený v 
nezamestnanosti na základe zamestnania. Aj v tomto prípade 
platí naďalej neobmedzené predĺženie lehôt. 

• ste po 31. decembri 2008 zahájili samostatne zárobkovú 
činnosť a predtým ste boli menej ako 5 rokov poistený v 
poistení v nezamestnanosti. V tomto prípade je predĺženie 
lehoty obmedzené na 5 rokov. 

Pozor ! 

Predĺženie lehôt Vás chráni len vtedy, keď Váš nárok na dávky 
v nezamestnanosti ešte existuje alebo naďalej môžete 
poberať dávky v nezamestnanosti resp. pomoc v hmotnej núdzi. 
V opačnom prípade nepomôže predĺženie lehôt a pokiaľ sa 
chcete chrániť pred rizikom nezamestnanosti aj ako samostatne 
zárobkovo činná osoba, mali by ste si rozmyslieť vstup do 
dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. 
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Aké plnenia mi prislúchajú z poistenia v nezamestnanosti? 

Podrobné informácie o dávke v nezamestnanosti a dávke v hmotnej 
núdzi � www.ams.at – Service für Arbeitsuchende – Finanzielles 
– Leistungen.  

Informácia : 

Hodnoty pre denné dávky v nezamestnanosti , keď sa nárok 
vypočíta výlučne na základe zvoleného vymeriavacieho základu 
na platenie poistného z dobrovoľného poistenia v 
nezamestnanosti (hodnoty na rok 2011): 

• 19,72 eur  (pri 1/4 maximálneho vymeriavacieho základu na 
platenie poistného podľa GSVG) 

• 31,42 eur  (pri 1/2 maximálneho vymeriavacieho základu na 
platenie poistného podľa GSVG) 

• 43,18 eur  (pri 3/4 maximálneho vymeriavacieho základu na 
platenie poistného podľa GSVG) 

Odkedy mám nárok na plnenie? 

Keď si po prvýkrát  uplatňujete nárok na dávky v nezamestnanosti, 
museli ste byť v posledných 24 mesiacoch (= rámcová lehota)  
pred Vašou žiadosťou o dávky v nezamestnanosti minimálne 52 
týždňov  činný v zamestnaní, na základe ktorého ste boli poistený v 
poistení v nezamestnanosti. Ak ste si dávky v nezamestnanosti už 
niekedy uplatňovali, postačuje v rámci posledných 12 mesiacov (= 
rámcová lehota) 28 týždňov poistenia v nezamestnanosti. Pre osoby 
mladšie ako 25 rokov  existujú výhodnejšie osobitné úpravy . 
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PODNIKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPRÁVCOVSKÉ 
SPOLOČNOSTI 
APK Vorsorgekasse AG (Kassenleitzahl 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 

BAWAG Allianz Vorsorgekasse AG (Kassenleitzahl 71500) 
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 
T  +43 (0)1 87807-80181 
E  bawagallianz@vk-service.at www.bawag-allianz-vk.at 

BONUS Vorsorgekasse AG (fund identifier 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 (Kassenleitzahl 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 (Kassenleitzahl 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 (Kassenleitzahl 71700) 
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10 
T  +43 (0)2742 90555-7160 
E  office@noevk.at www.noevk.at 

Siemens Mitarbeitervorsorgekasse AG (Kassenleitzahl 71400) 
1210 Wien, Siemensstraße 92 
T +43 (0)5 1707-34245 
E  mvk.at@siemens.com www.siemens.at/mvk  

Valida Plus AG (fund identifier 71300) 
1020 Wien, Ernst-Melchior-Gasse 22 
T +43 (0)1 316 48-0 
E  plus@valida.at www.valida.at  

VBV – Vorsorgekasse AG (Kassenleitzahl 71600) 
1020 Wien, Obere Donaustraße 49-53 
T +43 (0)1 217 01-8500 
E  info@vorsorgekasse.at www.vorsorgekasse.at 

VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse AG (Kassenleitzahl 71800) 
1110 Wien, Modecenterstr. 17, Objekt 3, Ergo Center, Businesspark Marximum 
T  +43 (0)1 31341-6960 
E  vk@victoria.at www.vvmvk.at  
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ADRESY KRAJINSKÝCH POBOČIEK SVA 
 
 
Viedeň 1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86, 

Telefón 050 808-2021, Fax 050 808-9129 
e-mail: VS.W@svagw.at 

 
 

Dolné Rakúsko  1051 Wien, Hartmanngasse 2b, 
Telefón 050 808-2022, Fax 050 808-9229 
e-mail: VS.NOE@svagw.at 

 
Servicestelle Baden 
2500 Baden, Trostgasse 23, 
Telefón 050 808-2761, 2762, 2763, Fax 050 808-9298 
e-mail: Service.Baden@svagw.at 

 
Servicestelle St. Pölten 
3100 St. Pölten, Daniel Gran-Straße 48 
Telefón 050 808-2771, 2772, Fax 050 808-9299 
e-mail: Service.St.Poelten@svagw.at 

 
 

Burgenland 7000 Eisenstadt, Osterwiese 2, 
Telefón (02682) 625 31-2023 Fax (02682) 625 31-2261 
e-mail: VS.BGLD@svagw.at 

 
 

Horné Rakúsko  4010 Linz, Mozartstraße 41, 
Telefón (0732) 76 34-0, Fax (0732) 76 34-6699 
e-mail: VS.OOE@svagw.at 

 
 

Štajersko  8010 Graz, Körblergasse 115, 
Telefón (0316) 60 04-0, Fax (0316) 60 04-5597 
e-mail: VS.STMK@svagw.at 

 
 

Korutánsko  9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnhofstraße 67, 
Telefón (0463) 321 33-2026, Fax (0463) 321 33-9629 
e-mail: VS.KTN@svagw.at 

 
 

Salzburgsko  5020 Salzburg, Auerspergstraße 24, 
Telefón (0662) 87 94 51-2027, Fax (0662) 87 94 51-9729 
e-mail: VS.SBG@svagw.at 
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Tirolsko  6020 Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 1, 
Telefón (0512) 53 41-0, Fax (0512) 53 41-7720 
e-mail: VS.T@svagw.at 

 

Vorarlbersko  6800 Feldkirch, Schloßgraben 14, 
Telefón (05522) 766 42-0, Fax (05522) 766 42-7820 
e-mail: VS.VBG@svagw.at 
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