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Váš zamestnávateľ sa pri výbere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodol pre VBV.
VBV – Vorsorgekasse je vedúcou spoločnosťou na trhu v oblasti poskytovania tzv. „NOVÉHO
odstupného“ (Abfertigung NEU) a ako trvalo udržateľný podnik poskytuje svoje služby približne
tretine všetkých zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb.
Oblastná zdravotná poisťovňa pre vás bude každý mesiac poukazovať 1,53 % mzdy (vrátane všetkých
osobitných platieb) spoločnosti VBV, ktorá poskytuje celkovú kapitálovú záruku na všetky uhradené
príspevky.

NOVÁ domovská stránka

Hospodárska výkonnosť

Meine VBV

www.vorsorgekasse.at vám
umožňuje na všetkých koncových
zariadeniach lepšiu navigáciu s
rýchlejším, modernejším zobrazením.
Obsah jednotlivých stránok je teraz
jasnejšie štruktúrovaný a ľahšie ho
nájdete.

Od zavedenia nových
právnych predpisov o
odstupnom „Abfertigung
NEU“ dosiahla VBV
priemernú čistú ročnú
návratnosť vo výške
približne 3 %.

Ako jediná doplnková dôchodková
spoločnosť spolu so sesterskou
dôchodkovou poisťovňou
(VBV-Pensionskasse) vám
prostredníctvom nášho
internetového portálu ponúkame
možnosť vypočítať si
pravdepodobnú celkovú výšku
budúceho dôchodku.

Trvalá udržateľnosť:
VBV – Vorsorgekasse sa orientuje od svojho založenia v roku 2002 na trvalú udržateľnosť. Investujme do podnikov resp.
v krajinách, ktoré sú priekopníkmi v oblasti ochrany životného prostredia alebo sociálnej ochrany a ktoré dosahujú
nadpriemerné výsledky v oblasti hospodárskeho rozvoja. Dôraz kladieme na bezpečnosť a stabilitu; zodpovedné
správanie k zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu sú pevne stanovenými kritériami investovania. Od
založenia pri rozhodovaní o investíciách spolupôsobí poradný výbor pre etiku.
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O odstupné už nemôžete prísť.
Kedy máte nárok na odstupné a ako s ním môžete nakladať?
S nasporeným kapitálom budete môcť nakladať
vtedy, keď

Vzniknú vám pritom tieto možnosti naloženia s
kapitálom:

ste aspoň 3 roky (36 mesiacov) platili príspevky na
dôchodkové zabezpečenie u jedného alebo
viacerých zamestnávateľov a súčasne sa

Ÿ pokračovať v investovaní vo VBV –

váš doterajší pracovný pomer skončí buď

Ÿ poukázať sumu inej dôchodkovej

Ÿ výpoveďou zamestnávateľa, alebo
Ÿ oprávneným predčasným odchodom, alebo
Ÿ po vzájomnej dohode, alebo
Ÿ uplynutím dohodnutej lehoty pracovného

pomeru na dobu určitú.

Vorsorgekasse,
spoločnosti, v ktorej už ste oprávnenou
osobou, alebo ju poukázať na doplnkové
dôchodkové resp. firemné kolektívne
poistenie,
prejsť s ním do dôchodkovej spoločnosti
svojho nového zamestnávateľa
Ÿ dať si vyplatiť celú sumu kapitálu (po

zrazení dane vo výške 6 %).
Ak necháte svoj kapitál uložený vo VBV – Vorsorgekasse, môžete ho využiť na nezdaniteľný doplnkový
dôchodok!
V prípade, keď sami podáte výpoveď alebo vás prepustia z dôvodu, ktorý ste sami zavinili, alebo keď
neoprávnene predčasne ukončíte pracovný pomer alebo nesplníte podmienku 3 rokov platenia príspevkov na
dôchodkové zabezpečenie, odstupné naďalej zostane vo vašej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako váš
„majetok“.
V každom prípade nárok existuje:
Ÿ od uplatnenia nároku na dôchodok zo zákonného dôchodkového poistenia,
Ÿ keď najmenej 5 rokov neboli uhrádzané žiadne príspevky,
Ÿ prípade úmrtia (odstupné vo výške 100 % patrí pozostalému z manželov, registrovanému

partnerovi, ako aj deťom, pokiaľ sa na ne poberajú detské prídavky).

TIP

Spojte svoje odstupné vo VBV
Po 3 rokoch neplatenia príspevkov preneste svoj majetok zo „starej“
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na svoj aktívny účet vo VBV. Využite
tak všetky výhody vedúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Prenos je bez poplatkov!
Víťaz testovania VKI
Združenie pre informovanosť spotrebiteľov (Verein für Konsumenteninformation, VKI) pri
testovaní všetkých doplnkových dôchodkových spoločností v roku 2016 vyhodnotilo VBV ako
VÍŤAZA TESTU. Ako jediná dôchodková správcovská spoločnosť dostala VBV známku „veľmi
dobrá“. V polovici roku 2017 vykonalo VKI znovu porovnávacie testovanie. Aj v ňom dosiahla
VBV najlepšie ohodnotenie spomedzi všetkých doplnkových dôchodkových spoločností.
Naši zamestnanci vám ochotne telefonicky poradia
od pondelka do štvrtka od 8. do 17. hod.
a v piatok od 8. do 15. hod.

 01 217 01-8500
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