
Dobrodošli
Vaš delodajalec se je pri izbiri pokojninskega zavarovanja odločil za VBV.                                                                                                                                 
VBV-Vorsorgekasse je na področju novih odpravnin (Abfertigung NEU) vodilna zavarovalnica 
na tržišču in kot trajnostno usmerjeno podjetje skrbi za vsako tretjo osebo med zaposlenimi, 
delodajalci in samostojnimi podjetniki.

Med vsemi pokojninskimi  
skladi VBV-Vorsorgekasse dosega 
najboljši dolgoročni rezultat  
(od začetka merjenja uspešnosti s 
strani OeKB leta 2004).

Najboljši dolgoročni 
rezultat

Trajnostni razvoj 
v praksi

Od same ustanovitve, 20 let nazaj, 
vaš denar investiramo po strogih 
etičnih, ekoloških in socialnih 
kriterijih.

Vsak mesec se 1,53 % dohodka (vključno z vsemi posebnimi dodatki) preko avstrijskega sklada za zdravstveno 
zavarovanje (ÖGK) nakaže VBV. VBV zagotavlja zajamčen bruto kapital na vse vplačane prispevke.

Dispozicije
Odpravnina in odmera se  
posodobita vsak mesec.

Hitro v stiku preko spleta
Preko spletne storitve Meine VBV nas 
lahko kontaktirate, hitro in enostav-
no združite dobroimetje ali s klikom 
miške uveljavljate svoje zahtevke.

Izračun pokojnine
S pomočjo našega kalkulatorja 
za pokojnine izračunajte svojo 
predvideno skupno pokojnino.

Preko naše spletne storitve Meine VBV vam nudimo obsežne informacije:

Visoke rezerve in razvejana  
lastniška struktura našim strankam 
zagotavljajo največjo možno  
varnost tudi v zahtevnih časih.

Varnost in 
stabilnost

KlimaTicket za celotno 
Avstrijo!

Registrirajte se za storitev 
Meine VBV in osvojite eno od 
šestih vozovnic KlimaTicket, 
s katero lahko celo leto okol-
ju prijazno potujete po vsej 
Avstriji.

Informacije na www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



Kdaj pridobite pravico in kako 
lahko z njo razpolagate?
S prihranjenim kapitalom lahko razpolagate, če ste pri enem 
ali več delodajalcev prispevek plačevali najmanj tri leta (36 
mesečnih prispevkov) IN se vaše trenutno delovno razmerje 
konča na sledeč način

odpoved s strani delodajalca    

upravičen predčasen odhod  

soglasno prenehanje dela

pretekel dogovorjen čas začasne zaposlitve.

Na voljo imate naslednje možnosti razpolaganja:

Nadalje naložba pri VBV-Vorsorgekasse 

Prenos zneska na
- pokojninski sklad,
- dodatno pokojninsko zavarovanje ali
- kolektivno zavarovanje podjetja

Prenos v zavarovalnico novega delodajalca 

Izplačilo kapitalskega zneska (minus 6 % davek)

V primeru odpovedi na lastno željo, odpovedi po lastni krivdi, 
pri neupravičenem predčasnem odhodu ali plačevanju prispev-
ka manj kot tri leta, odpravnina kot „nahrbtnik“ ostane v vaši 
zavarovalnici.

V vsakem primeru ste upravičeni:

Od trenutka uveljavljanja lastne pokojnine iz zakonsko 
določenega pokojninskega zavarovanja.

Če najmanj pet let niste plačevali prispevkov za ‘Abferti-
gung NEU’.

V primeru smrti 100 % znesek odpravnine pripada 
zakoncu, registriranemu partnerju ter otrokom, če zanje 
prejemate otroški dodatek.

NASVET
Povežite svojo odpravnino pri VBV!
Po treh letih brez plačevanja prispevka prenesite dobroi-

metje iz drugih zavarovalnic na svoj aktivni 
račun pri VBV. Tako preneseno dobroi-
metje stoodstotno zavarujete. Prenos 
je brezplačen! Z veseljem bomo za vas 
opravili to nalogo.

Ničesar vam ni treba storiti samim:
ob prenehanju delovnega razmerja vam bomo na domači 
naslov poslali pismo, v katerem vas bomo obvestili o možnostih 
razpolaganja.


