
Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia
Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného
vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.
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Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy nemocenských dávok. Ako uviedol hovorca
Sociálnej poisťovne Peter Višváder, dôvodom je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z
58,0603 eura na 59,9672 eura.
Maximálny denný vymeriavací základ na výpočet dávky sa pritom určuje z dvojnásobku priemernej
mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Keďže priemerná mzda na Slovensku stúpla z 883 eur
v roku 2015 na 912 eur v roku 2016, adekvátne tomu sa od januára zvyšujú aj maximálne dávky
nemocenského poistenia.
Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v budúcom roku, maximálna výška jeho nemocenskej
dávky poskytovanej z dôvodu práceneschopnosti na deň bude 32,98196 eura. "Pri 30-dňovom
kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške
989,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 022,50 eura," informoval hovorca
poisťovne.
Maximálna denná materská dávka v budúcom roku dosiahne 44,9754 eura. "Znamená to, že materské
bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 349,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci
alebo vo výške 1 394,30 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci," uviedol Višváder. Maximálne denné
ošetrovné v budúcom roku dosiahne 32,98196 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať
maximálne vo výške 329,90 eura za 10 kalendárnych dní.
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