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İşvereniniz, kıdem tazminatı kasasının seçiminde VBV'yi tercih etti. Avusturya Kıdem Tazminatı
Reformu'nda (Abfertigung NEU) VBV – Vorsorgekasse pazar lideridir ve sürdürülebilir bir şirket
olarak her üç çalışan, işveren ve serbest meslek sahibinden birine hizmet vermektedir.
Her ay maaşınızın % 1,53'ü (tüm özel ödemeler de dahil olmak üzere) sizin için bölgenizdeki sağlık
kasası üzerinden VBV'ye havale edilir, VBV tüm ödenen meblağlar üzerinde brüt sermaye garantisi
sağlar.

Ana sayfa YENİ

Meine VBV

Büyük Yenilik

www.vorsorgekasse.at tüm son
kullanıcı cihazlarında daha iyi bir
navigasyon ve modern bir görünüm
sunar. İçerikler şimdi daha net
düzenlenmiş olup erişilmeleri daha
kolaydır.

Bağlı şirketimiz (VBVPensionskasse) ile birlikte tek
kıdem tazminatı kasası olarak
size çevrimiçi portalımız
üzerinden ilerideki toplam
emeklilik maaşınızı hesaplama
imkânı sunuyoruz.

Sosyal sigortada yapılan bir
yenilik sayesinde 2019
yılından itibaren aylık kıdem
tazminatı primlerinizi sürekli
olarak güncellenen haliyle
internet hesabınızdan takip
edebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik:
VBV – Vorsorgekasse'nın yatırımları şirketin 2002 yılındaki kuruluşundan beri sürdürülebilirdir. Ekolojik ve sosyal alanda
öncü rol oynayan, ekonomik açıdan ortalamanın üstünde gelişme kaydeden şirketler ve ülkelere yatırım yapılmaktadır.
Güvenlik ve istikrar ön plandadır, çalışanlara, topluma ve çevreye sorumlu yaklaşım, yatırım kriterlerinde belirlenmiştir.
Kuruluşundan beri yatırım kararlarına bir etik kurulu eşlik etmektedir.
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Kıdem tazminatı artık kaybedilemez.
Ne zaman kıdem tazminatı hakkınız olur ve ne zaman buna erişebilirsiniz?
Biriken sermayeye,
En az 3 prim ödenen yıla (36 prim ödenen aya) bir
veya birden fazla işverende ulaştığınızda VE
Mevcut iş ilişkinize
Ÿ işvereniniz tarafından son verildiğinde
Ÿ haklı bir gerekçeyle zamanından önce işi

bırakmanız gerektiğinde
Ÿ karşılıklı anlaşılarak iş ilişkisine son

verildiğinde
Ÿ sınırlı süreli iş sözleşmelerinde süre

dolduğunda

Bununla birlikte biriken sermayeyi şu şekilde
kullanabilirsiniz:
Ÿ VBV kıdem tazminatı kasasında yatırıma

devam edebilirsiniz
Ÿ Tutarı emeklilik hakkı kazanmış olduğunuz

bir emeklilik kasasına veya bir ek emeklilik
sigortasına ya da bir işletme toplu
sigortasına havale edebilirsiniz.
Ÿ Yeni işverenin kıdem tazminatı kasasına

havale edebilirsiniz
Ÿ Sermaye ödemesini alabilirsiniz

(% 6 vergi kesilir)

erişebilirsiniz.
Sermayenizi VBV – Vorsorgekasse'de bekletirseniz, vergiden muaf ek bir emeklilik maaşı olarak da
kullanabilirsiniz!
Kendiniz feshettiğiniz, kendi kusurunuzdan ötürü işten çıkarıldığınız, haklı bir gerekçeniz olmadan zamanından
önce işi bıraktığınız veya 3 yıldan daha az süre ödeme yaptığınız takdirde, kıdem tazminatınız “sırt çantanız”
olarak kasanızda kalır.
Her şekilde şu durumlarda hak iddia edilir:
Ÿ Devlet emeklilik sigortasından emeklilik maaşı almaya başladığınızda
Ÿ Kıdem Tazminatı Reformu’na (Abfertigung NEU) en az 5 yıl prim ödenmediği takdirde
Ÿ Ölüm durumunda kıdem tazminatı % 100 eş, kayıtlı partnere, çocuk yardımı alınan çocuklara ödenir.

Şayet 3 ay içerisinde hak talep eden çıkmazsa, kıdem tazminatı terekeye dahil olur.

ÖNERİ

Kıdem tazminatınızı VBV'de toplayın
3 yıl prim ödemedikten sonra “eski” kıdem tazminatı kasanızdaki meblağı
VBV'deki aktif hesabınıza aktarın. Böylece öncü kasanın tüm
avantajlarından faydalanın. Bu aktarım ücretsiz olarak gerçekleşir!

VKI Test Birincisi
VKI (Tüketici Bilgilendirme Derneği) VBV’yi 2018 yılında peş peşe üçüncü kez tüm kıdem
tazminatı kasaları arasında yapılan değerlendirmede BİRİNCİLİĞE layık gördü.

Çalışanlarımız Pazartesi ve Perşembe günleri 8 – 17 ve Cuma
günleri 8 – 15 saatleri arasında telefon üzerinden danışmanlık
hizmeti vermektedir.

 01 217 01-8500

Vorsorgekasse

VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

