Vítáme
Vás

v důchodovém fondu

VBV – Vorsorgekasse!
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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 oblastní zdravotní pojišťovny
1,53 % z příjmů (včetně všech mimořádných plateb). VBV pak poskytuje kapitálovou záruku (brutto)
na všechny uhrazené příspěvky.

Nová domovská stránka

Hospodářský výkon

Meine VBV

www.vorsorgekasse.at – tato
stránka má svěží, moderní vzhled a
umožňuje Vám zlepšenou orientaci
na všech zařízeních. Obsah je nyní
strukturován ještě zřetelněji a
srozumitelněji.

Od počátku poskytování
nového systému
odbytného (Abfertigung
NEU) dosáhla společnost
VBV průměrného čistého
výnosu kolem 3 % ročně.

Jako jediný důchodový fond
Vám spolu s naší sesterskou
společností (VBVPensionskasse) prostřednictvím
našeho internetového portálu
nabízíme možnost provést
kalkulaci svého budoucího
celkového důchodu.

Udržitelnost:
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.
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O odbytné již nemůžete přijít.
Kdy máte nárok na odbytné a jak jím můžete disponovat?
Svým nahromaděným kapitálem můžete
disponovat, jestliže

Tím se Vám otevírají následující dispoziční
možnosti:

jste dosáhli alespoň tří úhradových let (36
úhradových měsíců) u jednoho nebo více
zaměstnavatelů A ZÁROVEŇ

Ÿ další investice v rámci VBV –

Váš současný pracovní poměr bude ukončen

Ÿ převod částky do penzijního fondu, kde

Ÿ výpovědí ze strany zaměstnavatele,
Ÿ z titulu předčasné rezignace,
Ÿ smírným řešením,
Ÿ uplynutím lhůty u smlouvy na dobu určitou.

Vorsorgekasse,
jste již oprávněnou osobou, nebo ve
prospěch penzijního připojištění,
popřípadě firemního skupinového
pojištění,
Ÿ převod do důchodového fondu u nového

zaměstnavatele,
Ÿ výplata jistiny (minus 6% daň).

Pokud svůj kapitál ponecháte u společnosti VBV – Vorsorgekasse, můžete jej využít pro účely
nezdanitelného penzijního připojištění!
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 provedeny žádné platby příspěvků,
Ÿ v případě smrti (odbytné náleží ze 100 % choti, registrovanému partnerovi, jakož i dětem,

pokud jsou na ně čerpány dětské přídavky).

TIP

Propojte si odbytné u společnosti VBV
Přeneste po 3 bezpříspěvkových letech svůj zůstatek ze „starého“
důchodového fondu na svůj aktivní účet u VBV. Využijte tak všechny
výhody předního důchodového fondu. Přenos je bezplatný!
Vítěz testu VKI
Sdružení pro informování spotřebitelů (Verein für Konsumenteninformation, VKI) udělilo
společnosti VBV v roce 2016 ocenění VÍTĚZ V TESTU mezi všemi důchodovými fondy. Jako
jediný důchodový fond obdržela společnost VBV hodnocení „velmi dobré“. V polovině roku
2017 uspořádalo sdružení VKI opět srovnávací test. I v tomto testu získala společnost VBV
nejlepší hodnocení ze všech důchodových fondů.
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
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