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Vaš delodajalec se je pri izbiri zavarovalnice odločil za VBV. VBV – Vorsorgekasse je na področju
'Odpremnina NOVO' (Abfertigung NEU) vodilna zavarovalnica na tržišču in kot trajnostno
usmerjeno podjetje spremlja vsakega tretjega zaposlenega, delodajalca in samostojnega
podjetnika.
Vsak mesec se 1,53 % plačila (vključno s posebnimi dodatki) preko področne zdravstvene
zavarovalnice nakaže VBV, ki zagotavlja zajamčen bruto kapital na vse vplačane zneske.

Spletišče NOVO

Učinek

Meine VBV

www.vorsorgekasse.at s svežim,
sodobnim videzom omogoča bolj
pregledno iskanje na vseh končnih
pripravah. Vsebina je zdaj še jasneje
strukturirana, tako da je možno hitro
najti želeno temo.

VBV je od uvedbe
Odpravnine NOVO dosegla
povprečni neto donos 3 %
na leto.

Smo edina zavarovalnica, ki vam
skupaj s sestrinsko družbo (VBVPensionskasse) nudimo
možnost, da preko spletnega
portala okvirno izračunate svojo
kasnejšo skupno pokojnino.

Trajnostna usmeritev:
Že od njegove ustanovitve leta 2002 je delovanje podjetja VBV – Vorsorgekasse trajnostno zasnovano. Investiramo v
podjetja oz. države, ki na ekološkem in socialnem področju prevzemajo vodilno vlogo in kažejo nadpovprečno dober
gospodarski razvoj. V ospredju našega delovanja stojita varnost in stabilnost: v odmeritvenih kriterijih je zasidrano
odgovorno ravnanje s sodelavci, družbo in okoljem. Vse odločitve že od ustanovitve podjetja spremlja etični svet.
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Odpravnine ne morete več izgubiti.
Kdaj imate pravico do odpravnine in kako lahko z njo razpolagate?
S prihranjenim kapitalom lahko razpolagate, če
ste pri enem ali več delodajalcih prispevek
plačevali najmanj 3 leta (36 mesečnih prispevkov)
IN
se vaše trenutno delovno razmerje konča
Ÿ z odpovedjo s strani delodajalca

Tako imate naslednje možnosti razpolaganja:
Ÿ Nadaljnja naložba v VBV – Vorsorgekasse
Ÿ Nakazilo zneska pokojninski zavarovalnici,

pri kateri ste že upravičenec, ali v dodatno
pokojninsko zavarovanje oz. kolektivno
zavarovanje podjetja

Ÿ z upravičenim predčasnim odhodom

Ÿ Prenos v zavarovalnico novega delodajalca

Ÿ s soglasnim prenehanjem razmerja

Ÿ Izplačilo kapitalskega zneska

Ÿ s pretekom dogovorjenega roka začasnega

(minus 6% davek)

delovnega razmerja.

Če svoj kapital pustite v VBV – Vorsorgekasse, ga lahko izkoristite za neobdavčeno dodatno pokojnino!
V primeru odpovedi delovnega razmerja na lastno željo, odpovedi po lastni krivdi, neupravičenem predčasnem
odhodu ali plačevanju prispevka manj kot 3 leta, ostane odpravnina kot „nahrbtnik“ v vaši zavarovalnici.
V vsakem primeru obstaja upravičenost:
Ÿ Od trenutka uveljavljanja lastne pokojnine iz zakonsko določenega pokojninskega zavarovanja
Ÿ Če zneska najmanj 5 let niste vplačevali
Ÿ V primeru smrti (odpravnina v višini 100 % pripada zakonskemu partnerju, registriranemu partnerju

ter otrokom, če jim pripada otroški dodatek)

NASVET

Svojo odpravnino povežite pri VBV
Po treh letih brez plačevanja prispevka prenesite svoje dobroimetje iz
„stare“ zavarovalnice na svoj aktivni račun pri VBV. Tako izkoristite vse
prednosti vodilne zavarovalnice. Prenos je brezplačen!

Zmagovalec testiranja VKI
Združenje za informiranje potrošnikov VKI (Verein für Konsumenteninformation) je leta 2016
pri testiranju vseh zavarovalnic podjetje VBV odlikoval kot ZMAGOVALCA. VBV je kot edina
zavarovalnica prejela oceno „odlično“. Sredi leta 2017 je VKI ponovno izvedlo primerjalno
testiranje. Tudi tokrat je VBV prejela najboljšo oceno izmed vseh zavarovalnic.
Naši sodelavci so vam za telefonsko svetovanje na voljo
od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure
in v petek od 8. do 15. ure.

 01 217 01-8500
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