
Vítáme Vás
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/zaměstnankyni, 
zaměstnavateli či osobě samostatně výdělečně činné.

Fond VBV-Vorsorgekasse Vám na-
bízí nejlepší dlouhodobý výsledek 
ze všech důchodových fondů (od 
začátku měření OeKB Performance 
v r. 2004).

Nejlepší výsledek 
z dlouhodobého 
hlediska

Udržitelnost 
v praxi

Od založení fondu před cca 20 lety 
investujeme finanční prostředky 
klientů v souladu s přísnými 
etickými, ekologickými a sociální-
mi kritérií.

Každý měsíc je vůči VBV převáděno ve Váš prospěch prostřednictvím pojišťovny ÖGK (Österreichische Gesund-
heitskasse) 1,53 % z příjmů (včetně všech mimořádných plateb). VBV pak poskytuje kapitálovou záruku (brutto) 
na všechny uhrazené příspěvky.

Zhodnocení
Průběžné měsíční zobrazení 
příspěvků odbytného, včetně 
zhodnocení.

V kontaktu rychle a online
Prostřednictvím naší online služby 
MeineVBV nás můžete kontaktovat, 
rychle a snadno propojit své zůstatky 
a své nároky uplatnit pouhým  
kliknutím myši.

Kalkulace důchodu
Použijte naši důchodovou
kalkulačku pro výpočet
předpokládané celkové
výše svého důchodu.

V rámci naší služby MeineVBV online získáte ucelené informace:

Vysoké rezervy a široce diverzifi-
kovaná vlastnická struktura jsou 
pro naše klienty zárukou nejvyšší 
možné míry zabezpečení, a to i v 
náročných dobách.

Bezpečí a 
stabilita

Vyhrajte jízdenku  
KlimaTicket k cestování 
po celém Rakousku! 
 
Zaregistrujte se nyní na  
portálu MeineVBV a vyhrajte 
1 ze 6 jízdenek KlimaTicket, s 
níž můžete celý rok cestovat 
po Rakousku, a to šetrně vůči 
klimatu.

Více informací se dozvíte na www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



Kdy máte nárok a jak jím můžete 
disponovat?
Svým nahromaděným kapitálem můžete disponovat, jest-
liže jste dosáhli alespoň tří úhradových let (36 úhradových 
měsíců) u jednoho nebo více zaměstnavatelů A ZÁROVEŇ Váš 
současný pracovní poměr bude ukončen:

výpovědí ze strany zaměstnavatele,

z titulu předčasné rezignace,

smírným řešením,

uplynutím lhůty u smlouvy na dobu určitou.

Tím se Vám otevírají následující dispoziční možnosti:

další investice v rámci VBV-Vorsorgekasse,

převod částky ve prospěch 
- penzijního fondu, 
- penzijního připojištění nebo
- firemního skupinového pojištění,

převod do důchodového fondu u nového zaměstnavatele,

výplata jistiny (minus 6% daň).

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

Nárok existuje v každém případě za následujících okolností:

od okamžiku využití řádného důchodu v rámci zákonného 
důchodového pojištění,

nejméně po dobu pět let nebyly uhrazeny žádné platby 
odbytného podle nového systému (Abfertigung NEU),

v případě smrti náleží odbytné ze 100 % choti,  
registrovanému partnerovi, jakož i dětem.

Tip
Propojte si odbytné u společnosti VBV!
Přeneste po třech bezpříspěvkových letech svůj zůstatek 
z jiných důchodových fondů na svůj aktivní účet u VBV. 

Tímto způsobem si převedený zůstatek 
zajistíte na 100 %. Přenos je bezplatný! 
Budete-li si to přát, můžeme tyto kroky 
vyřídit za Vás.

Sami nemusíte podnikat žádné kroky: Po skončení pracovního 
poměru Vám na Vaši soukromou adresu zašleme dopis a bude-
me Vás informovat o Vašich dispozičních možnostech. 


