
Bine ați venit
Angajatorul dvs. a optat pentru casa de asigurări ocupaționale VBV. Casa de asigurări  
ocupa ț ionale VBV-Vorsorgekasse este lider de piață la Abfertigung NEU și, în calitate de 
companie durabilă, se ocupă de aproximativ fiecare al treilea angajat, angajator și PFA.

La Casa de asigurări ocupaționale 
VBV-Vorsorgekasse aveți cel 
mai bun rezultat pe termen lung 
dintre toate casele de asigurări 
ocupaționale (de la începutul 
măsurării performanței OeKB în 
2004).

Cel mai bun rezultat 
pe termen lung 

Sustenabilitate 
ca mod de viață

De la înființare, cu aproximativ 20 
de ani în urmă, vă investim banii 
după criterii etice, ecologice și 
sociale stricte.

Lunar se virează pentru dvs. la VBV 1,53% din salariu (inclusiv toate plățțile speciale), prin Österreichische 
Gesundheitskasse (ÖGK). VBV acordă o garanțție la capitalul brut pentru toate sumele vărsate.

Investițțiile
Contribuțțiile sunt prezentate 
actualizat în fiecare lună, inclusiv 
investiții.

Contact rapid online
Prin platforma noastră de service 
online Meine VBV ne puteți contacta, 
puteti să vă puneți prestațiile laolaltă, 
rapid și simplu, sau să vă solicitati 
plata drepturilor printr-un simplu clic 
cu mouse-ul.

Calculațți-vă pensia
Calculați-vă pensia totală, cu 
ajutorul calculatorului nostru de 
pensii.

Primițți toate informațțiile de care avețți nevoie prin platforma noastră de service online Meine VBV:

Rezervele mari și o structură de 
acționariat foarte diversificată 
garantează clienților noștri cea mai 
mare siguranță posibilă, inclusiv în 
vremuri pline de provocări.

Siguranță și 
stabilitate

Câștigațți un KlimaTicket 
pentru toată Austria
 
Înregistrați-vă acum pe Meine 
VBV și câștigați 1 până la 6 
KlimaTickets, cu care puteți 
călători ecologic un an întreg 
în interiorul Austriei.

Informatii la  www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt

´

´



Când aveți dreptul la prestație și 
când puteți dispune de ea? 
Putețți dispune de capitalul economisit, dacă ațți contribuit 
minimum trei ani (36 de luni) la unul sau mai mulțți angajatori ŞI 
contractul dvs. de muncă actual se încheie prin:

Concediere de către angajator

Pensionare anticipată

Soluție consensuală

Expirarea perioadei la contractele de muncă pe perioadă 
determinată

Rezultă pentru dvs. următoarele posibilitățți de a dispune de 
prestațții:

Continuarea investirii la casa de asigurări ocupațționale 
VBV-Vorsorgekasse

Virament către
-o casă de pensii,
-o asigurare suplimentară de pensii sau
-o asigurare colectivă

Transfer la casa de asigurări ocupaționale a noului angajator

Plata capitalului (minus 6% impozit)

În cazul demisiei, al concedierii din vina angajatului, retrage-
rii înaintea termenului de pensionare sau dacă ați plătit mai 
puțin de 3 ani, prestațiile rămân în continuare ale casei dvs. de 
asigurări ocupaționale, ca „rucsac”.

În orice caz avețți dreptul la prestațții:

Începând de când aveți dreptul să încasați pensia proprie 
de la casa de asigurări obligatorii

Atunci când nu ați plătit contribuții cel puțin 5 ani la 
Abfertigung NEU

 În caz de deces, prestația se plătește în procent de 100% 
soțului, partenerului înscris precum și copiilor, în măsura 
în care pentru aceștia se încasează alocație.

PONT
Concentrațți-vă prestațiile la VBV
După 3 ani fără contribuțții, transferațți-vă creditul la alte 
case de asigurări ocupațționale în contul dvs. activ la VBV. 

În acest fel vă securizațți 100% creditul 
transferat!
Transferul este gratuit! Ne face plăcere să 
preluăm această sarcină pentru dvs.!

Nu trebuie să facețți nimic în acest sens: Când vă încetează 
contractul de muncă, vă trimitem o scrisoare pe adresa dvs. 
privată, în care vă informăm cu privire la posibilitățțile de a 
dispune de prestațții. ie müssen dazu nicht selbst aktiv werden: 
Bei Beendigung Ihres Dienstverhältnisses senden wir Ihnen ein 
Schreiben an Ihre Privatadresse und informieren Sie über Ihre 
Verfügungsmöglichkeiten.


