
Serdecznie witamy
Przy wyborze funduszu prewencyjnego Państwa pracodawca zdecydował się na VBV Vorsor-
gekasse. Fundusz prewencyjny VBV – lider rynku w zakresie odpraw pracowniczych na  
nowych zasadach (Abfertigung NEU) – jest zrównoważonym przedsiębiorstwem, 
obsługującym w Austrii około jednej trzeciej wszystkich pracowników, pracodawców i osób 
samozatrudnionych.

Uczestnicząc w funduszu VBV 
uzyskasz najlepszy długookresowy 
wynik wśród wszystkich funduszy 
(licząc od  2004 roku, kiedy 
austriacki bank kontrolny OeKB 
rozpoczął ranking wyników). 

Najlepszy 
długookresowy 
wynik

Realizacja zasad 
zrównoważonego 
rozwoju

Od założenia funduszu przez 
prawie dwadzieścia lat inwestu-
jemy Państwa pieniądze w myśl 
surowych kryteriów etycznych, 
ekologicznych i społecznych.

Fundusz prewencyjny VBV zapewnia gwarancję kapitałową brutto na wszystkie powierzone mu składki.

Naliczanie
Składki na odprawę i inwestycje są 
wyliczane co miesiąc.

Szybki kontakt przez internet
Za pośrednictwem naszego portalu 
internetowego Meine VBV mogą 
Państwo nawiązać z nami kontakt, 
szybko i łatwo połączyć kwoty uzyska-
nych odpraw lub jednym kliknięciem 
myszy zgłosić swoje roszczenia.

Obliczenie emerytury
Przy pomocy naszego  
kalkulatora mogą Państwo 
obliczyć prognozowaną 
wysokość swojej emerytury!

W naszym portalu internetowym Meine VBV znajdą Państwo wyczerpujące informacje:

Wysokie rezerwy i zróżnicowana 
struktura właścicielska zapewniają 
naszym klientom najwyższe 
możliwe bezpieczeństwo nawet w 
trudnych czasach.

Bezpieczeństwo i 
stabilność

Wygraj KlimaTicket 
ważny na terytorium 
całej Austrii! 

Zarejestruj się na stronie Meine 
VBV i wygraj jeden z sześciu 
„biletów klimatycznych”, 
umożliwiających przez okrągły 
rok przyjazne dla klimatu 
podróże po całej Austrii.

Informacje na stronie www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



Kiedy przysługuje Państwu 
odprawa i jak mogą nią Państwo 
dysponować?
Mogą Państwo dysponować swoim kapitałem jeżeli u jednego 
lub kilku pracodawców przepracowali Państwo co najmniej 
3 lata składkowe (36 miesięcy składkowych) ORAZ Państwa 
stosunek pracy zakończył się:

wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę;

uzasadnionym przedwczesnym zakończeniem stosunku 
pracy z Państwa strony;

wypowiedzeniem umowy o pracę za porozumieniem 
stron;

upływem terminu (zatrudnienie na czas określony).

Przysługują Państwu następujące możliwości dysponowania 
swoim kapitałem:

dalsze zainwestowanie go w fundusz prewencyjny  
VBV-Vorsorgekasse;

przelew środków:
- do kasy emerytalnej
- do dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego lub
- zakładowego ubezpieczenia zbiorowego;

przeniesienie środków do funduszu prewencyjnego 
Państwa nowego pracodawcy;

wypłata nagromadzonego kapitału (z odliczeniem 6% 
podatku).

W wypadku wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez 
pracownika, rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika, 
nieuzasadnionego przedwczesnego zakończenia stosunku 
pracy przez pracownika lub przepracowania mniej niż trzech lat 
składkowych, kwota odprawy pozostaje jako „zapas” w fundus-
zu prewencyjnym.

Wypłata odprawy następuje bezwarunkowo w następujących 
wypadkach:

jeżeli pobierają Państwo własną emeryturę z ustawowe-
go ubezpieczenia emerytalnego;

jeżeli przez okres co najmniej pięciu lat nie wpłacano 
składek na poczet odpraw pracowniczych na nowych 
zasadach (Abfertigung NEU);

w wypadku zgonu odprawa przysługuje w 100% 
współmałżonkowi, zarejestrowanej partnerce/ zarejes-
trowanemu partnerowi oraz dzieciom, jeżeli pobierany 
jest na nie zasiłek.

Tipp

Połączenie kapitału w funduszu VBV!
Po trzech bezskładkowych latach mogą Państwo przenieść 
swój kapitał nagromadzony w innych kasach odprawo-
wych na swoje aktywne konto w funduszu prewencyjnym 

VBV. Dzięki temu w 100% zabezpieczą 
Państwo swój kapitał. Przeniesienie 
kapitału nie pociąga za sobą żadnych ko-
sztów! Chętnie załatwimy te formalności 
dla Państwa.

W takim wypadku nie muszą Państwo podejmować żadnych 
działań. Po zakończeniu stosunku pracy nadeślemy Państwu 
na adres prywatny informacje o możliwościach dysponowania 
zgromadzonymi środkami.


