ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
Σύνταξη γήρατος δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης, δηλαδή μισθωτοί, αυτοτελώς
εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.
ΘΕΜΑ

MH ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΣΥΝΟΛΟ 20,2%:
7,8% εργαζόμενος
7,8% εργοδότης
4,6% πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

ΣΥΝΟΛΟ 20,2%:
3,95% εργαζόμενος
11,65% εργοδότης
4,6% πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Το ύψος των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών παγοποείται στις €9,068 = 1 ασφαλιστική μονάδα μέχρι τις 31/12/2016
Μέγιστες ασφαλιστικές μονάδες = 6 ανά έτος

ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (δεν υπάρχει
υποχρέωση καταβολής
εισφορών αλλά πιστώνεται ο
ασφαλιστικός λογαριασμός)

Περίοδος για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά
ο

Για οποιαδήποτε περίοδο μετά το 16 έτος της ηλικίας του κατά το οποίο λαμβάνει τακτική εκπαίδευση, λαμβάνονται υπόψη μόνο έξι
χρόνια
Ασφαλισμένη γυναίκα για φροντίδα παιδιών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέγιστο ποσό μηνιαίας σύνταξης = €2100 για το 2015 και Ελάχιστο ποσό μηνιαίας σύνταξης = €352,88 για το 2015. Τα ποσά
αναθεωρούνται από την Πολιτεία σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι αναθεωρήσεις εφαρμόζουν για όλους τους δικαιούχους και
αποδέκτες σύνταξης γήρατος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓΗΡΑΤΟΣ

0,015 Χ ασφαλιστικές μονάδες Χ βασικές ασφαλιστέες αποδοχές

2015
2016
2017

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
13
14
15

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
676
728
780

Π.χ 0,015 Χ 35 Χ €9068 = €4760,7/ 12 = €396,73
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Από 01/01/2013 μέλη που συμπληρώνουν την ηλικία των 63 ετών και είναι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος έχουν το δικαίωμα υποβολής
αίτησης για καταβολή μειωμένης σύνταξης.
Η αναλογική σύνταξη είναι η διαφορά των εισφορών που κατέβαλε ο εργοδότης για τον εργοδοτούμενο για τα χρόνια υπηρεσίας του.

Η αποκοπή της αναλογικής σύνταξης είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που το μέλος εργάζεται θα αποκόπτεται από τις μηνιαίες
απολαβές του ενώ σε περίπτωση που έχει συνταξιοδοτηθεί, από την μηνιαία σύνταξη.
Το ποσό της αναλογικής θα αρχίσει να αποκόπτεται από την ημέρα που το μέλος άρχισε να λαμβάνει σύνταξη γήρατος.
Η σύνταξη γήρατος καταβάλλεται ξεχωριστά από το μισθό ή την σύνταξη από το επαγγελματικό σχέδιο.
Η αίτηση για καταβολή σύνταξης γήρατος υποβάλλεται στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το ενδιαφερόμενο μέρος,
επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί νομική υποχρέωση των Κοιν. Ασφαλίσεων να ενημερώνει για την υποβολή αίτησης.
ο

Σε περίπτωση που το μέλος συνεχίζει να εργάζεται μετά το 63 έτος της ηλικίας του και λαμβάνει σύνταξη γήρατος, υπολογίζεται εκ
νέου το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θα αποκόπτεται λόγω των αυξημένων εισφορών που θα συνεχίζουν να καταβάλλονται
από τον εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε περίπτωση που μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης γήρατος στην ηλικία των 65 ετών συνεχίζει να
καταβάλλει εισφορές μέχρι την ηλικία των 68 ετών. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται εισφορές πέραν των 68 ετών.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ
ΓΗΡΑΤΟΣ

ο

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος/η δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ούτε και στο 68 έτος της ηλικία του/της δικαιούται σε
εφάπαξ ποσό, νοουμένου ότι ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
Νοείται ότι, το εν λόγω πρόσωπο δεν δικαιούται εφάπαξ ποσό γήρατος εάν δικαιούται κοινωνική σύνταξη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ασφαλισμένος, ο οποίος θεμελίωσε δικαίωμα για σύνταξη γήρατος από συνταξιοδοτικό σχέδιο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω υπηρεσίας του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, δικαιούται να μεταφέρει στο Ταμείο το αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του δικαιώματος αυτού.
(α) Η μεταφορά συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί, νοούμενου ότι ο αιτητής δεν έχει συμπληρώσει τη συντάξιμη
ηλικία κατά την ημερομηνία μεταφοράς και έχει αρχίσει απασχόληση ως μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος μετά την επιστροφή
του στην Κύπρο.
(β) Ασφαλισμένος δικαιούται βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρει
από το Ταμείο σε συνταξιοδοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσό, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
(γ) Από την ημερομηνία μεταφοράς του πιο πάνω ποσού, όλες οι σε πίστη του ασφαλιστικές μονάδες που είχε κατά την ημερομηνία
μεταφοράς δεν θα υπολογίζονται για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος σε οποιασδήποτε παροχή.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η Κύπρος έχει συνομολογήσει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τον
Καναδά, το Κεμπέκ, την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ελβετία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Βουλγαρία τη Σερβία και τη
Συρία.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στα γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη παρέχεται πληροφόρηση για τις μονάδες που έχουν συσσωρευθεί για τον κάθε πολίτη

