
Vitajte
Váš zamestnávateľ sa pri výbere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodol pre VBV. VBV 
Vorsorgekasse je vedúcou spoločnosťou na trhu v oblasti poskytovania tzv. NOVÉHO ods-
tupného (Abfertigung NEU) a ako trvalo udržateľný podnik poskytuje svoje služby približne 
tretine všetkých zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Vo VBV-Vorsorgekasse vás očakáva 
najlepší dlhodobý výsledok 
spomedzi všetkých doplnkových 
dôchodkových poisťovní (od 
začiatku merania výkonnosti OeKB 
v roku 2004).

Najlepší dlhodobý 
výsledok

Žijeme 
udržateľnosťou

Od založenia už približne 20 rokov 
investujeme vaše peniaze podľa 
prísnych etických, ekologických 
a sociálnych kritérií.

Rakúska zdravotná poisťovňa (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK) pre vás bude každý mesiac poukazovať 
1,53 % mzdy (vrátane všetkých osobitných platieb) spoločnosti VBV. VBV poskytuje celkovú kapitálovú záruku na 
všetky uhradené príspevky.

Investície
Mesačne aktualizované zobrazovanie 
predpísaných príspevkov na dôchodkové 
zabezpečenie vrátane investícií.

Bleskový kontakt online
Prostredníctvom našej online služby Meine VBV 
sa môžete s nami skontaktovať, rýchlo a  jedno-
ducho uviesť svoj majetok alebo kliknutím myši 
uplatniť svoje nároky.

Vypočítajte si dôchodok 
Vypočítajte si pomocou našej kalkulačky dô-
chodkového zabezpečenia prognózu celkovej 
výšky svojho dôchodku.

Pomocou našej online služby Meine VBV vás podrobne informujeme:

Rezervné fondy a široko roz-
vetvená štruktúra vlastníkov 
zaručujú našim klientom aj v 
zložitých časoch najvyššiu možnú 
bezpečnosť.

Bezpečnosť 
a stabilita

Vyhrajte KlimaTicket 
pre celé Rakúsko!
 
Zaregistrujte sa teraz na Meine 
VBV a vyhrajte jeden zo šies-
tich KlimaTicketov, s ktorým 
môžete jeden rok ekologicky 
cestovať po celom Rakúsku.

Informácie nájdete na www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



Kedy máte nárok a ako s ním 
môžete nakladať?
S nasporeným kapitálom budete môcť nakladať vtedy, keď ste 
aspoň tri roky (36 mesiacov) platili príspevky na dôchodkové 
zabezpečenie u jedného alebo viacerých zamestnávateľov a 
súčasne sa váš doterajší pracovný pomer skončí

výpoveďou zamestnávateľa, 

oprávneným predčasným odchodom,

po vzájomnej dohode,

uplynutím dohodnutej lehoty pracovného pomeru 
na dobu určitú.

Vzniknú vám pritom tieto možnosti naloženia s kapitálom:

pokračovať v investovaní vo VBV-Vorsorgekasse, 

poukázať kapitál 
   - dôchodkovej spoločnosti,
   - doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo
   - na podnikové kolektívne poistenie,

previesť kapitál do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
nového zamestnávateľa, 

dať si vyplatiť celú sumu kapitálu (po zrazení dane vo 
výške 6 %).

V prípade, keď sami podáte výpoveď alebo vás prepustia z dô-
vodu, ktorý ste sami zavinili, alebo keď neoprávnene predčasne 
ukončíte pracovný pomer alebo nesplníte podmienku troch 
rokov platenia príspevkov na dôchodkové zabezpečenie, 
odstupné naďalej zostane vo vašej doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti ako váš „majetok“.

V každom prípade nárok existuje:

od uplatnenia nároku na dôchodok zo zákonného dô-
chodkového poistenia,

keď aspoň päť rokov neboli na odstupné uhradené žiadne 
príspevky podľa nového systému „Abfertigung NEU“,

v prípade úmrtia patrí odstupné vo výške 100 % pozos-
talému manželovi, registrovanému partnerovi, ako aj 
deťom, pokiaľ sa na ne poberajú detské prídavky.

Tip
Spojte svoje odstupné vo VBV!
Po troch rokoch neplatenia príspevkov preveďte svoj ma-
jetok z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na svoj 

aktívny účet vo VBV.
Zabezpečíte tak prevedený majetok na 
100 %. Prevod je bez poplatkov! Túto 
úlohu za vás radi prevezmeme.

Pritom nemusíte byť sami aktívni:
Po skončení vášho pracovného pomeru vám pošleme na 
vašu súkromnú adresu list a budeme vás informovať o ďalších 
možnostiach.


