Tisková zpráva
Nejen tzv. pendlerům je určen další česko-rakouský konzultační den týkající se důchodů,
odborníci budou opět radit ve Znojmě
Praha, 23. 4. 2015
Pracovali jste nebo stále pracujete v Česku a v Rakousku a nevíte například to, jakým
způsobem se vám budou započítávat odpracované roky do důchodu? Především pro vás
je určen další mezinárodní konzultační den, který se letos uskuteční v úterý 19. května
ve Znojmě. Konzultace nejen pro přeshraniční pracovníky, tzv. pendlery, připravila
a odborně zajistila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci
s rakouským nositelem důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PV).
Zájemci tak mají jedinečnou možnost bezplatně se obrátit na odborníky z obou zemí s dotazy, které se
týkají jejich důchodového pojištění. Tlumočení je v případě potřeby zajištěno. Cílem konzultačního dne
je informovat především občany, kteří získali doby pojištění na území České republiky a Rakouska
o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech v souladu s platnými nařízeními Evropské
unie. Odborníci účastníkům konzultací rovněž poskytnou cenné rady, jak postupovat při vyřizování
žádosti o důchod, jaké doklady jsou k žádosti zapotřebí a podají jim další užitečné informace,
které vyplynou z dotazů.
Konzultační den proběhne v úterý 19. 5. 2015 v budově Okresní správy sociálního zabezpečení
Znojmo, na adrese Vídeňská 701/31.
Využijte možnost objednání
Vzhledem k tomu, že o konzultace je tradičně velký zájem, je vhodné se předem objednat
na telefonním čísle + 420 515 205 210. Tým konzultantů budou tvořit vždy český a rakouský odborný
pracovník, informace poskytnou ve dvou časových blocích - od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin. Jednotlivé konzultace jsou plánovány ve dvacetiminutových intervalech.
Přednost při poradenství budou mít objednaní klienti.
Nezapomeňte si vzít s sebou
Všichni, kdo se rozhodnou využít možnosti konzultace, by s sebou rozhodně měli mít průkaz
totožnosti, doklady o pojištění (především ty, na kterých je uvedeno rodné číslo a rakouské číslo
pojištění), případnou korespondenci s nositelem pojištění, pracovní smlouvy, atd.
O konání akce informují dvojjazyčné plakáty, které jsou vyvěšeny mimo jiné na pracovištích okresních
správ sociálního zabezpečení a pobočkách rakouského nositele pojištění.

Jana Buraňová, tisková mluvčí, email: jana.buranova@cssz.cz, tel. 257 063 044
ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba. Více informací na http://www.cssz.cz.
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