NEUPLATNĚNÍ NÁROKU NA PŘEKLENOVACÍ DŮCHOD/
VYROVNÁNÍ PŘEKLENOVACÍHO DŮCHODU
Jestliže zaměstnanec splňuje ostatní podmínky pro získání
překlenovacího důchodu, a přesto o něj nepožádá a zůstane v
pracovním poměru v organizaci podléhající ustanovením zákona
BUAG, obdrží zaměstnanec i podnik za to, že neuplatnil nárok na tento
překlenovací důchod, jednorázové vyrovnání překlenovacího důchodu.

+43 (0) 579 579 2000

+43 (0) 579 579

VA ŠE Z ÁL E ŽITOS T I JS OU PRO NÁ S DŮL E ŽIT É
Služba zákazníkům
Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail kundendienst@buak.at

STANOVIŠTĚ
Vídeň

1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Jednorázové finanční vyrovnání překlenovacího důchodu čerpají
zaměstnanci počínaje rokem narození 1957. Za období, kdy je
překlenovací důchod přerušen, nemůže být čerpáno jednorázové
finanční vyrovnání překlenovacího důchodu.

Služby Propodniky
Tel DW 2000
Fax DW 93 0 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Jestliže zaměstnavatel včas „nepřesunul“ období čerpání
překlenovacího důchodu (nejméně 3 pracovní dny před
předpokládaným začátkem), snižuje to vždy částku vyrovnání
překlenovacího důchodu o 5 procentních bodů.

Betriebliche Vorsorgekasse

Salcbursko

Kombinaci vyrovnání překlenovacího důchodu s překlenovacím
důchodem lze uplatnit v případě, že zaměstnanec nepožádá o
vyplacení překlenovacího důchodu za maximálně možnou dobu, ale
ve zbytku této doby se nachází v zaměstnaneckém poměru, který
podléhá zákonu BUAG.

VÝŠE JEDNORÁZOVÉ VYROVNÁNÍ
Zaměstnanci náleží jednorázové vyrovnání ve výši 35 %
překlenovacího důchodu, který by mu jinak náležel.
Podniku náleží jednorázové vyrovnání ve výši 20% překlenovacího
důchodu, který by zaměstnanci jinak náležel.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O JEDNORÁZOVÉ VYROVNÁNÍ
O jednorázové vyrovnání lze požádat během šesti měsíců po vzniku
nároku zaměstnance na starobní důchod, koridorový důchod
nebo důchod pro osoby vykonávající těžké práce. Ať podá žádost o
jednorázové finanční vyrovnání zaměstnanec nebo zaměstnavatel,
prověřuje se nárok na poskytnutí tohoto příspěvku vždy pro obě dvě
strany. Jednorázové vyrovnání se zohledňuje při vyměření navazujících
příspěvkových dávek. Jednorázové vyrovnání pro zaměstnavatele se
zohledňuje při nejbližším následujícím vyměření odvodů.

Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail buak-bvk@buak.at

ÚŘEDNÍ HODINY
Vídeň
pondělí, úterý, čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
středa 8.00 – 18.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.

Burgenlandsko

5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Horní Rakousko 		

4020 Linz
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail lo@buak.at

Štýrsko

8020 Graz
Mohsgasse 10
Fax DW 92 4 99
Mail lst@buak.at

Tyrolsko, Korutany a Štýrsko
pondělí až čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.

Korutany

Horní Rakousko, Salcbursko a
Burgenlandsko
pondělí až čtvrtek
8.00 – 13.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.

Tyrolsko

Vorarlbersko
pondělí až pátek
8.00 – 12.00 hod.hr
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REHABILITAČNÍ PÉČE (REHA)
Pojem rehabilitační péče (REHA) označuje ošetření, cvičení,
resp. terapie, které mohou zmírnit tělesné a duševní potíže,
které se mohou vyskytnout v souvislosti se zaměstnáním ve
stavebnictví.

Cílem právní úpravy překlenovacího důchodu je zajistit
dlouholetým pracovníkům ve stavebnictví, kteří nemohou
zůstat v zaměstnání až do doby, kdy jim vznikne nárok
na starobní důchod, už před tímto termínem vyplácení
měsíčních překlenovacího důchodu.
PODMÍNKY PRO VZNIK NÁROKU
Překlenovací důchod mohou obdržet zaměstnanci, kteří
je po dovršení věku 58 let bez pracovního poměru,
v návaznosti na čerpání překlenovacího důchodu mu
vznikne nárok na starobní důchod (starobní důchod,
koridorový důchod, důchod pro osoby vykonávající
těžké práce,

PŘEKLENOVACÍ DŮCHOD SE NEVYPLÁCÍ
v kalendářních měsících, kdy se zaměstnanec nachází
v pracovním poměru vůči organizaci, na kterou se vztahují
ustanovení zákona o dovolené a náhradách pracovníků ve
stavebnictví (BUAG),

Dochází k nim především v oblasti pohybového aparátu,
srdečního oběhového systému, dýchacích cest, sluchu a
vztahují se také na psychickou zátěž.

v kalendářních měsících, ve kterých zaměstnanec dosahuje z jiné
výdělečné činnosti (samostatné a nesamostatné) příjmů, které
jsou vyšší než zákonné minimum,

Za využití zdravotní rehabilitační péče se považuje prokázání
následujících ošetření, cvičení, resp. terapie:
fyzioterapie
programy rehabilitace zad a páteře
zdravotní masáže
relaxační cvičení
kardio trénink
zdravotní gymnastika
léčebná péče
podniková opatření na podporu zdraví
další terapie předepsaná lékařem
psychologická nebo psychiatrická péče

po dobu čerpání náhrad za nevyčerpanou dovolenou nebo
vyrovnání za dovolenou

Poskytování překlenovacího důchodu končí úmrtím, resp.
okamžikem nástupu do starobního důchodu. Osoba také
pozbývá nárok na čerpání překlenovacího důchodu, pokud
pracuje načerno.
V tomto případě může také Fond dovolené a náhrad pro
pracovníky ve stavebnictví (BUAK) požadovat vrácení
prostředků, které již byly vyplaceny.

VÝŠE A DOBA TRVÁNÍ
dosáhli po dovršení věku 40 let minimálně 520
započitatelných pracovních týdnů v pracovním
poměru/poměrech, na které se vztahují ustanovení
Zákona o dovolené a náhradách pracovníků ve
stavebnictví BUAG (viz informace pro pracovníky), a
po dovršení 56. roku věku získali minimálně 30 týdnů
zaměstnání v pracovním/ch poměru/ech v režimu
buag.
od 1.1.2017: předložte doklad/osvědčení o
rehabilitační péči (REHA) v délce minimálně 10 hodin/
jednotek po nejméně 45 minutách.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Měsíční výše překlenovacího důchodu činí 169,5násobek
hodinové mzdy dohodnuté v kolektivní smlouvě pro třídu,
do níž byl pracovník převážně zařazen v posledních 52
týdnech před ukončením pracovního poměru. U pracovníků
na částečný úvazek se vypočítává čerpání náhrad v poměrné
výši.
Příklad pro pomocného dělníka na plný úvazek v hlavní
stavební výrobě (s převažující mzdou podle kolektivní smlouvy:
11,61 € ):
11,61 x 169,5 = 1.967,89 € (měsíční hrubá částka)
Překlenovací důchod lze čerpat maximálně po dobu 18 měsíců
a vyplácí se dvanáctkrát za rok. (bez zvláštních plateb)
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Zaměstnanec sepíše nejpozději dva měsíce před
zahájením čerpání žádost a podá ji u fondu BUAK.
Formulář žádosti si může zaměstnanec vyžádat u
fondu BUAK, pokud splňuje všechny podmínky.
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Fond BUAK prověří ve spolupráci s důchodovou
pojišťovnou, zda jsou splněny všechny potřebné
podmínky (až tato kontrola je závazná!).
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V případě pozitivního výsledku šetření se měsíční čistá
ástka převádí na účet, který pracovník uvedl
v bankovním potvrzení. Výplata probíhá vždy zpětně
prvního dne následujícího měsíce.
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