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1.

Pracoval/a jsem v Německu a platil/a jsem penzijní pojištění. Mohu ho získat
zpět?

Občané mimoevropských zemí mohou získat zpět peníze ze svého penzijní pojištění
(asi 9,5 % ze mzdy) dva roky po opuštění Německa/EU, pokud platili tyto příspěvky
po○dobu kratší pěti let. Do této doby se počítají pouze měsíce, ve kterých bylo
pojištění placeno, a je možné získat zpět pouze částku zaplacenou zaměstnancem,
nikoliv příspěvek od zaměstnavatele. Je také důležité si uvědomit, že do tohoto
pětiletého období se může počítat i práce v jiných zemích EU.
Občané EU mohou získat své penzijní benefity poté, co dosáhnou důchodového věku.
2.

Co je to “refundace penzijního pojištění”?

Refundace znamená, že jste platili penzijní pojištění a při splnění výše uvedených
podmínek ho můžete získat zpět.
Tím, že vyplníte žádost, vlastně nahlásíte penzijnímu úřadu, že jste opustili
Německo/EU a není tedy potřeba vaše penzijní pojištění uchovávat.

3.

Proč některé agentury tvrdí, že vám vrátí VÍCE peněz z penzijního pojištění
než jiné?

Neexistuje nic takového, jako “větší refundace” vašeho penzijního pojištění. Buďte
opatrní, protože se může jednat o marketingový trik, abyste podepsali smlouvu.
Pokud váš daňový poradce vyplní žádost o vrácení penzijního pojištění správně, podle
německého zákona o penzích se r efundace dá vypočítat pouze jedním způsobem.

4.

Jaké dokumenty jsou k vyplnění žádosti potřeba?

Abyste dostali své peníze zpět co nejrychleji a mohli jste zažádat o nejvyšší možnou
částku, budete potřebovat:
●
●

●

Lohnsteuerbescheinigung nebo výplatní pásky ze všech zaměstnání za každé
daňové období
Německý certifikát o registraci a zrušení registrace (můžete se prokázat
razítky v cestovním pase nebo dokumenty An- a Abmeldebescheinigung od
německých úřadů)
Cestovní pas
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5.

Co když nemám všechny potřebné dokumenty?

I když nemáte všechny výše zmíněné dokumenty, můžete stále o refundaci
penzijního pojištění zažádat. Nabízíme doplňkovou službu - kontaktujeme vaše bývalé
zaměstnavatele a požádáme je o kopie dokumentů o vašich příjmech (výplatních
pásek).
6.

Kolik let zpátky mohu žádat o tuto refundaci?

O vrácení vašeho penzijního pojištění můžete žádat až 25 let zpětně. Tedy, pokud jste v Německu
pracovali například v roce 1995, můžete si nyní zažádat o vrácení.

7.

Jak dlouho musím čekat?

V průměru trvá zpracování žádosti německým penzijním úřadem asi šest měsíců. Tato
doba se počítá od obdržení dokumentů německými úřady. Skutečná doba se ale může
lišit případ od případu.
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1. Pracoval/a jsem v Rakousku a platil/a jsem penzijní pojištění. Mohu ho získat
zpět?
Občané mimoevropských zemí mohou získat zpět peníze ze svého penzijní pojištění
(asi 9,5 % ze mzdy) dva roky po opuštění Rakouska/EU, pokud platili tyto příspěvky
po○dobu kratší pěti let. Do této doby se počítají pouze měsíce, ve kterých bylo
pojištění placeno, a je možné získat zpět pouze částku zaplacenou zaměstnancem,
nikoliv příspěvek od○zaměstnavatele. Je také důležité si uvědomit, že do tohoto
pětiletého období se může počítat i práce v jiných zemích EU.
Občané EU mohou získat své penzijní benefity poté, co dosáhnou důchodového věku.
2. Co je to “refundace penzijního pojištění”?
Refundace znamená, že jste platili penzijní pojištění a při splnění výše uvedených
podmínek ho můžete získat zpět.
Tím, že vyplníte žádost, vlastně nahlásíte pojišťovně, že jste opustili Rakousko/EU
a○není tedy potřeba vaše penzijní pojištění uchovávat.

3. Proč některé agentury tvrdí, že vám vrátí VÍCE peněz z penzijního pojištění
než jiné?
Neexistuje nic takového, jako “větší refundace” vašeho penzijního pojištění. Buďte
opatrní, protože se může jednat o marketingový trik, abyste podepsali smlouvu.
Pokud váš daňový poradce vyplní žádost o vrácení penzijního pojištění správně, podle
rakouského zákona o penzích se refundace dá vypočítat pouze jedním způsobem.

4. Jaké dokumenty jsou k vyplnění žádosti potřeba?
Abyste dostali své peníze zpět co nejrychleji a mohli jste zažádat o nejvyšší možnou
částku, budete potřebovat:
●
●

●

Lohnzettel ze všech zaměstnání z
 a každé daňové období
Rakouský certifikát o registraci a zrušení registrace (můžete se prokázat
razítky v○cestovním pase nebo dokumenty An- a Abmeldebescheinigung
od○rakouských úřadů)
Cestovní pas
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5. Co když nemám všechny potřebné dokumenty?
I když nemáte všechny výše zmíněné dokumenty, můžete stále o refundaci
penzijního pojištění zažádat. Nabízíme doplňkovou službu - kontaktujeme vaše bývalé
zaměstnavatele a požádáme je o kopie dokumentů o vašich příjmech (výplatních
pásek).
6. Kolik let zpátky mohu žádat o tuto refundaci?
O vrácení vašeho penzijního pojištění můžete žádat od částky za rok 1995 dále.

7. Jak dlouho musím čekat?
V průměru trvá zpracování žádosti rakouskými pojišťovnami asi šest měsíců. Tato doba
se počítá od obdržení dokumentů pojišťovnou. Skutečná doba se ale může lišit případ
od případu.
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