Informujeme

Důchod od 63?

Důchod pro zvláště dlouhodobě pojištěné
Co je takzvaný Důchod od 63?
S tímto důchodem získají pracující, kteří zvláště dlouho pracovali a platili si 45 a více let důchodové pojištění,
příležitost odejít do důchodu před termínem, aniž by museli přijmout srážky obvyklé při předčasném odchodu do
důchodu.
Kdo na ně má nárok?
Od roku 2016 stoupá věk odchodu do důchodu pro zvláště dlouhodobě pojištěné, pro každý ročník narození od
roku 1953 do 1964 postupně o dva měsíce. Od roku narození 1964 může být tento důchod nárokován teprve od
65. roku života.
Okamžik nejdřívějšího odchodu do důchodu bez srážek:
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Jaké předpoklady musí být splněny?
Kdo ještě nepobírá důchod a dosáhl věkové hranice pro svůj rok narození dle grafiky, má nárok na tento důchod,
pokud splní čekací dobu 45 let.
Jaké doby se započítávají?
Mezi doby, které se započítávají do čekací doby 45 let, se počítají zvláště:
důchodu, s výjimkou nezaměstnanosti na základě
insolvence nebo zrušení podnikání)
• Doba, ve které byly pobírány příspěvky v nemoci
(nemocenská, náhrada za zranění) nebo odchodné
• Doba pobírání podpory za částečného úvazku,
podpory za špatného počasí a podpory v období
zimního výpadku
• Doba pobírání příspěvku v insolvenci a konkurzu
(neschopnost vyplácet mzdy zaměstnavatele)
• Náhradní doby

Chcete vědět, zda můžete čerpat výhody Důchodu od 63?
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• Doba s povinnými příspěvky ze zaměstnání
• Doba s povinnými příspěvky ze samostatné činnosti
• Doba s dobrovolnými příspěvky, pokud je splněna
alespoň doba 18 let s povinnými příspěvky ze zaměstnání
nebo samostatné činnosti
• Doba vojenské nebo civilní služby
• Doby péče o příbuzné bez pracovní činnosti
• Doba výchovy dětí až do desátého roku života dítěte
• Doba pobírání dávek na další odborné vzdělávání
• Doba, kdy byl pobírán příspěvek v nezaměstnanosti I
(To však neplatí v posledních dvou letech před začátkem

