Tipărit pe hârtie certiﬁcată PEFC
Foto: ﬁzkes - shutterstock.com

Bun venit!
Angajatorul dvs. a optat pentru casa de asigurări ocupaţionale VBV. Casa de asigurări
ocupaţionale VBV-Vorsorgekasse (VBV) este lider de piaţă la Abfertigung NEU şi, în calitate de
companie durabilă, se ocupă de aprox. fiecare al treilea angajat, angajator şi PFA.
Lunar se virează pentru dvs. 1,53% din salariu (inclusiv toate plăţile speciale), prin intermediul
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) către VBV, care asigură o garanţie pentru capitalul brut la
toate sumele vărsate.

În portalul nostru online primiţi imediat informaţii detaliate:

www.meinevbv.at
Actual

Uşor de utilizat

Inovator

Contribuţiile sunt prezentate
actualizat în fiecare lună,
împreună cu investiţiile.

Prin intermediul portalului nostru online
ne puteţi contacta rapid şi simplu, vă
puteţi pune laolaltă prestaţiile sau vă
puteţi revendica drepturile cu un simplu
clic cu mouse-ul.

Calculaţi-vă pensia totală
estimativă, cu ajutorul
calculatorului nostru de
pensii!

Durabilitate
Investiţiile Casei de Asigurări Ocupaţionale VBV sunt durabile de la înfiinţarea companiei în 2002. Se investeşte în
companii, respectiv ţări care asumă rol de pionierat în domeniul ecologic şi social, iar din punct de vedere
economic prezintă o evoluţie peste medie. Siguranţa şi stabilitatea se află în prim-plan; tratarea responsabilă a
angajaţilor, societăţii şi mediului înconjurător fac parte dintre criteriile de investire. De la înfiinţare, un consiliu etic
se pronunţă cu privire la toate deciziile de investiţii.
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Cu Abfertigung NEU către o pensie mai

PERFORMANŢĂ

PONT

Cu o performanţă medie de aproximativ 3% pe an, VBV-Vorsorgekasse este, de la începuturile
Abfertigung NEU (2003), cel mai bun performer printre casele de asigurări ocupaţionale.
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Casa de Asigurări Ocupaţionale VBV vă administrează şi investeşte contribuţiile pe parcursul vieţii dvs.
profesionale. Investiţiile nu sunt impozabile – NU se plăteşte impozit pe profit şi NU se plăteşte taxă pe
asigurare!
Utilizaţi Abfertigung NEU pentru o pensie suplimentară neimpozabilă într-un singur produs tip pensie!
La pensie NU plătiţi impozit pe salariu, respectiv impozit pe venit pentru pensie. Este posibilă INCLUSIV o
pensie pentru urmași.

Concentraţi-vă prestaţiile la VBV
După 3 ani fără contribuţii, transferaţi-vă creditul de la alte case de
asigurări ocupaţionale în contul dvs. activ de la VBV. În acest fel vă
securizaţi 100% creditul transferat!
Ne face plăcere să preluăm această sarcină pentru dvs.

Când aveţi dreptul la prestaţie şi când puteţi dispune de ea?
Puteţi dispune de capitalul economisit, când
aţi contribuit minimum 3 ani(36 luni) la unul sau
mai mulţi angajatori ŞI

De aici rezultă următoarele posibilităţi de a
dispune de sumă:

contractul dvs. de muncă actual se încheie prin
Ÿ concediere de către angajator
Ÿ pensionare anticipată
Ÿ soluţie consensuală
Ÿ expirarea perioadei la contractele de muncă pe
perioadă determinată

Ÿ continuarea investirii la CAO VBV
Ÿ virarea sumei către un produs tip pensie
(o casă de pensii la care sunteţi deja
beneficiar sau la o asigurare suplimentară de
pensii respectiv asigurare colectivă)
Ÿ transfer la casa de asigurări ocupaţionale a
noului angajator
Ÿ plata capitalului (minus 6 % impozit)

În cazul demisiei, al concederii din vina angajatului, retragerii înaintea termenului de pensionare sau dacă
aţi plătit mai puţin de 3 ani, prestaţiile rămân în continuare ale casei dvs. de asigurări ocupaţionale, ca
„rucsac“.
De asemenea aveţi dreptul la prestaţii:
Ÿ Începând de când aveţi dreptul să încasaţi pensia proprie de la casa de asigurări obligatorii
Ÿ Atunci când nu aţi plătit contribuţii cel puţin 5 ani la Abfertigung NEU
Ÿ În caz de deces, prestaţia se plăteşte în procent de 100% soţului, partenerului înscris, precum şi
copiilor, în măsura în care pentru aceştia se plăteşte alocaţie familială. Dacă în decurs de 3 luni nu se
prezintă niciun beneficiar, prestaţiile intră în succesiunea defunctului.
Angajaţii noștri vă stau la dispoziţe pentru consiliere
telefonică de luni până joi între orele 8 – 17 și vineri
între 8 – 15.

01 217 01-8500
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