
Aktuální
Průběžné měsíční zobrazení 
příspěvků odbytného včetně 
investic.. 

Inovativní
Použijte naši důchodovou 
kalkulačku pro výpočet 
předpokládané celkové 
výše svého důchodu!

Uživatelsky přívětivé
Prostřednictvím našeho online portálu nás 
můžete kontaktovat, rychle a snadno 
propojit své zůstatky nebo své nároky 
uplatnit pouhým kliknutím myši.

Fond VBV-Vorsorgekasse se od svého založení v roce 2002 orientuje na udržitelnost. Investuje do podniků, 
popřípadě zemí, které zaujímají přední místo v oblasti životního prostředí a v sociální oblasti a jejichž hospodářský 
vývoj je nadprůměrný. Důraz je kladen na bezpečnost a stabilitu. Zodpovědný přístup k zaměstnancům, ke 
společnosti a životnímu prostředí je zakotven v našich investičních kritériích. Na všechna investiční rozhodnutí 
dohlíží etický výbor, a to již od samotného založení fondu.

Udržitelnost

Na našem ihned získáte ucelené informace:online portálu 
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 Vítáme Vás

www.meinevbv.at
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Váš zaměstnavatel se při výběru důchodového fondu rozhodl pro společnost VBV. Důchodovému 
fondu VBV-Vorsorgekasse patří vedoucí postavení na trhu, pokud jde o odbytné podle nového 
systému (Abfertigung NEU) a je udržitelnou společností, přičemž poskytuje své služby přibližně 
každému třetímu zaměstnanci, zaměstnavateli či osobě samostatně výdělečně činné. 
Každý měsíc je vůči VBV převáděno ve Váš prospěch prostřednictvím pojišťovny ÖGK (Österreichische 
Gesundheitskasse) 1,53 % z příjmů (včetně všech mimořádných plateb). VBV pak poskytuje kapitálovou 
záruku (brutto) na všechny uhrazené příspěvky.



Svým nahromaděným kapitálem můžete 
disponovat, jestliže jste dosáhli alespoň tří 
úhradových let (36 úhradových měsíců) 
u jednoho nebo více zaměstnavatelů 
A ZÁROVEŇ

Váš současný pracovní poměr bude ukončen

Ÿ výpovědí ze strany zaměstnavatele,

• z titulu předčasné rezignace,

• smírným řešením,

• uplynutím lhůty u smlouvy na dobu určitou.

Tím se Vám otevírají následující dispoziční 
možnosti:

Ÿ další investice v rámci 
VBV-Vorsorgekasse,

Ÿ převod částky ve prospěch určitého 
důchodového produktu (penzijního fondu, 
kde jste již oprávněnou osobou, nebo ve 
prospěch penzijního připojištění, popřípadě 
firemního skupinového pojištění),

Ÿ převod do důchodového fondu u nového 
zaměstnavatele,

Ÿ výplata jistiny (mínus 6% daň).

Kdy máte nárok na odbytné a jak jím můžete disponovat?

TIPP

V případě vlastní výpovědi, zaviněného propuštění, neoprávněného předčasného odchodu nebo 
úhradového období kratšího než 3 roky zůstává odbytné jako určitý „bezpečnostní balík“ nadále ve 
Vašem důchodovém fondu.

Nárok existuje v každém případě za následujících okolností:
Ÿ od okamžiku využití řádného důchodu v rámci zákonného důchodového pojištění,
Ÿ nejméně po dobu 5 let nebyly uhrazeny žádné platby odbytného podle nového systému (Abfertigung NEU),
Ÿ v případě smrti náleží odbytné ze 100 % choti, registrovanému partnerovi, jakož i dětem, pokud jsou na ně 

čerpány dětské přídavky. Pokud se do 3 měsíců nepřihlásí žádná osoba oprávněná uplatnit nárok, odbytné 
spadá do pozůstalostního řízení.

Propojte si odbytné u společnosti VBV
Přeneste po 3 bezpříspěvkových letech svůj zůstatek z jiných důchodových
fondů na svůj aktivní účet u VBV. Přenos je bezplatný. Budete-li si to přát,
můžeme tyto kroky vyřídit za Vás.

Díky odbytnému podle nového systému budete mít vyšší důchod

Naši pracovníci jsou k dispozici pro telefonické 
konzultace od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin 
a v pátek od 8 do 15 hodin.     01 217 01-8500

S průměrnou výkonností kolem 3 % ročně od zahájení nového systému (Abfertigung 
NEU) v roce 2003 je VBV-Vorsorgekasse nejvýkonnějším penzijním fondem.

VÝKONNOST

VBV-Vorsorgekasse spravuje a investuje Vaše odbytné během Vašeho pracovního života. Investice
nepodléhají žádnému zdanění – ŽÁDNÁ daň z kapitálových výnosů a ŽÁDNÁ daň z pojištění!
Využijte odbytné podle nového systému (Abfertigung NEU) pro nezdanitelný doplňkový důchod 
v rámci jednoho důchodového produktu.
Během čerpání důchodu z něj neplatíte ŽÁDNOU daň ze mzdy ani daň z příjmu.
Možné je ROVNĚŽ přiznání pozůstalostního důchodu.
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