Wydrukowano na papierze z certyﬁkatem PEFC
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Serdecznie
witamy
Przy wyborze funduszu prewencyjnego Państwa pracodawca zdecydował się na VBVVorsorgekasse. 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.
Co miesiąc za pośrednictwem Austriackiego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (ÖGK)
na rachunek funduszu prewencyjnego VBV wpływa 1,53 % Państwa wynagrodzenia
(z uwzględnieniem wszystkich dodatków). Fundusz prewencyjny VBV zapewnia gwarancję
kapitałową brutto na wszystkie powierzone mu składki.

W naszym portalu internetowym znajdą Państwo natychmiast wyczerpujące informacje:

www.meinevbv.at
Aktualne

Przyjazne dla klienta

Innowacyjne

Składki na odprawę i
inwestycje są wyliczane
co miesiąc.

Za pośrednictwem naszego portalu
internetowego mogą Państwo nawiązać z nami
kontakt, szybko i łatwo połączyć kwoty
uzyskanych odpraw lub jednym kliknięciem myszy
zgłosić swoje roszczenia.

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

Zrównoważone inwestycje
Założony w 2002 roku fundusz prewencyjny VBV-Vorsorgekasse dokonuje zrównoważonych inwestycji w
przedsiębiorstwach lub krajach, które zajmując wiodącą pozycję w zakresie ekologii i spraw społecznych uzyskują
ponadprzeciętny rozwój ekonomiczny. Bezpieczeństwo i stabilność inwestycji są dla nas najważniejsze – dalsze
istotne kryteria inwestowania to odpowiedzialne traktowanie pracowników, społeczeństwa i środowiska. Od
początku istnienia funduszu prewencyjnego VBV wszelkie decyzje inwestycyjne uzgadniane są z komitetem
doradczym ds. etyki.
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Uzyskaj wyższą emeryturę dzięki odprawom pracowniczym na nowych zasadach

WYNIKI

Fundusz prewencyjny VBV-Vorsorgekasse od wejścia w życie nowych zasad (2003 r.)
osiąga wyniki na poziomie około 3%, dzięki czemu jest najlepszym funduszem na rynku.

TIPP

Stan na
31.12.2021

Fundusz prewencyjny VBV-Vorsorgekasse zarządza składkami na odprawy i inwestuje je w okresie Państwa
życia zawodowego. Inwestycje te są całkowicie wolne od podatku – NIE podlegają ani podatkowi od
zysków kapitałowych, ani podatkowi od ubezpieczeń!
Warto wykorzystać odprawy pracownicze na nowych zasadach do stworzenia nieopodatkowanej
emerytury dodatkowej, wykorzystując produkty emerytalne!
Na emeryturze NIE płacą Państwo podatku od wynagrodzenia ani podatku dochodowego (mogą też
Państwo zabezpieczyć rodzinę na wypadek Państwa śmierci).

Połączenie kapitału w funduszu VBV!
Po trzech bezskładkowych latach mogą Państwo przenieść swój kapitał
nagromadzony w innych kasach odprawowych na swoje aktywne konto w
funduszu prewencyjnym VBV. Dzięki temu w 100% zabezpieczą Państwo
swój kapitał. Przeniesienie kapitału nie pociąga za sobą żadnych kosztów!
Chętnie załatwimy te formalności dla Państwa.

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:
Ÿ 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:
Ÿ dalsze zainwestowanie go w fundusz prewencyjny
VBV-Vorsorgekasse;
• przelew środków na poczet produktu
emerytalnego (do kasy emerytalnej, z której
przysługuje Państwu emerytura, lub do zakładu
dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych,
względnie na konto 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 funduszu rewencyjnym.
Wypłata odprawy następuje bezwarunkowo w następujących wypadkach:
Ÿ jeżeli pobierają Państwo własną emeryturę z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego;
Ÿ jeżeli przez okres co najmniej pięciu lat nie wpłacano składek na poczet odpraw pracowniczych na nowych
zasadach (Abfertigung NEU);
Ÿ w wypadku zgonu odprawa przysługuje w 100% współmałżonkowi, zarejestrowanej partnerce/
zarejestrowanemu partnerowi oraz dzieciom, jeżeli pobierany jest na nie zasiłek. Jeżeli osoby uprawnione do
świadczenia nie zgłoszą się w ciągu trzech miesięcy, świadczenie wchodzi do masy spadkowej.

Informacje telefoniczne można uzyskać u naszych
współpracowników od poniedziałku do czwartku w godz.
8.00–17.00, a w piątki w godz. 8.00–15.00.

01 217 01-8500
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