stát
Belgie

Dánsko

Estonsko

minimální požadovaná doba
pojištění
nevyžadována žádná minimální doba
pojištění
minimálně 3 roky pobytu mezi 15 a 65
rokem věku, pro cizince 10 let pobytu a
z toho 5 bezprostředně před důchodem
15 let placení příspěvků do prvního pilíře
5 let stanoveno pro druhý pilíř

Řecko

15 let placení příspěvků nebo 4.500 dnů
ve kterých bylo pojistné placeno

Itálie

20 let pro osoby pojištěné do roku 1995
pojištěnci od roku 1996 - 5 let

Lotyšsko

Litva

10 let pojištění (pojistného záznamu)

15 let pojištění

Maďarsko

15 let u prvního pilíře, u druhého pilíře
nevyžadována minimální doba pojištění

Rakousko

lidé mladší 50 let v roce 2005: nutno získat 180
pojišť. měsíců z nichž 84 je získáno zaměstn.
ostatní: 180 měsíců z posledních 360
15 let pojištění
(pro nižší věkové hranice dříve platilo
20 let a 40 let)
15 let pojištění pro první i druhý pilíř

Slovinsko

Slovensko

Británie

Německo

Irsko

Polsko

nárok na důchod do dubna 2010 - 1 rok, jinak
10-11 let pro "full basic pension" + další velmi
složitá pravidla
5 pojištěných let
(včetně náhradních dob)
před 55/56 rokem věku nutné shromáždit
260 příspěvků v průměrné výši, nejméně
24/10 příspěvků od roku 1953 před 65/66
garantovaný minimální důchod po 25 letech
pro muže a 20 letech pro ženy, bez garance

Francie

Kypr

Finsko

Španělsko

Švédsko

Nizozemí
Portugalsko

Lucembursko

minima 20/15 let, narození od 1949-nevyžad.
odpracování 200 hodin za minimální
mzdu (patrně de facto 1-2 měsíce) - platné
pro schémata tzv. "regime general"
alespoň 260 týdnů
(velmi složitá pravidla např. ohledně
započitatelnosti příjmů)
pro "national pension" nutno získat 3 roky
pobytu po 16 roce věku, příjmově odvozená
část - nevyžadována min. doba pojištění
15 let přičemž poslední dva roky musí
bezprostředně předcházet odchodu do
důchodu
3 roky pobytu pro garantovaný důchod,
žádná doba pro procentní část důchodu
a tzv. "premium reserve pension"
minimální doba pojištění nevyžadována
15 let a v každém roce minimálně alespoň
120 "registrovaných" dnů
120 měsíců
(v případě nenaplnění podmínky nároku je
odvedené pojistné vráceno v 65 letech věku)

Malta

Bulharsko

Rumunsko
Norsko
Island

Švýcarsko

Lichtenštejnsko

kompletních 10 let před důchodem plus
nutno shromáždit nejméně 15 týdenních
splátek pojistného v každém tomto roce
velmi složitá pravidla: nutno dosáhnou určitého
počtu "bodů", závisí na době pojištění a věku,
zjednodušeně 15 let v 65 letech
12 let a 8 měsíců (v roce 2011), nutná doba
se postupně zvyšuje na 15 let v roce 2014
3 roky pobytu mezi 16 a 66 rokem věku
pro "national pension" nutné 3 roky pobytu od
16 do 66 let, pro "supplementary pension"
žádná doba
1 rok pro první pilíř
žádná doba nevyžadována pro druhý pilíř
1 rok pro první pilíř
2 roky pro druhý pilíř

Minimální doba pojištění nutná pro vznik nároku na starobní důchod

žádná (symbolická)

pět let

deset let

patnáct let

dvacet let

více

