
Hoş Geldiniz
İşvereniniz, kıdem tazminatı kasası 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.

Tüm kıdem tazminatı kasaları 
arasında VBV Vorsorgekasse’de 
sizin için en iyi uzun vadeli sonuç 
elde edilmektedir (OeKB Per-
formans ölçümlerinin 2004'te 
başlamasından beri).

En İyi Uzun Vadeli 
Sonuç

Yaşanan 
Sürdürülebilirlik

Yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşen 
kuruluşumuzdan beri sıkı etik, 
ekolojik ve sosyal kriterler 
doğrultusundan para yatırımı 
gerçekleştirmekteyiz.

Her ay maaşınızın % 1,53’ü (tüm özel ödemeler de dahil olmak üzere) sizin için Avusturya Sağlık Kasası (ÖGK) 
üzerinden VBV’ye havale edilir. VBV tüm ödenen meblağlar üzerinde brüt sermaye garantisi sağlar.

Yatırım
Kıdem tazminatı primleri 
yatırımlarla birlikte her ay 
güncellenerek gösterilir.

Çevrimiçi Hızlı İletişim
Meine VBV çevrimiçi hizmet portalımız 
üzerinden bizimle temasa geçebilir, hızlı 
ve kolay bir şekilde mevduatınızı bir araya 
getirebilir veya bir tıklamayla haklarınızı 
talep edebilirsiniz.

Emeklilik Hesaplaması
Emeklilik hesaplayıcımızın yardımıyla 
öngörülen emekliliğiniz tamamını 
hesaplayabilirsiniz.

Çevrimiçi hizmet portalımız Meine VBV üzerinden kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz: 

Yüksek miktarda yedekler ve geniş 
bir yelpazeye yayılan malik yapısı, 
müşterilerimize zorlu zamanlarda 
da olabilecek en yüksek güvenceyi 
sağlar.

Güvence ve 
İstikrar 

Tüm Avusturya’da ge-
çerli KlimaTicket bileti 
kazanın!
 
Meine VBV’ye şimdi kaydolun 
ve bir yıl boyunca iklim dostu 
bir şekilde tüm Avusturya’da 
seyahat edebileceğiniz 6 
KlimaTicket biletinden birini 
kazanın.

Bilgi almak için:  www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



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

işvereniniz tarafından son verildiğinde

haklı bir gerekçeyle zamanından önce işi bırakmanız 
gerektiğinde

karşılıklı anlaşılarak iş ilişkisine son verildiğinde

sınırlı süreli iş sözleşmelerinde süre dolduğunda

erişebilirsiniz.

Bununla birlikte şu kullanım seçenekleri ortaya çıkar: 

VBV kıdem tazminatı kasasında yatırıma devam edebilir-
siniz

Tutarı
- bir emeklilik kasasına
- bir ek emeklilik sigortasına veya
- bir işletme toplu sigortasına
havale edebilirsiniz

Yeni işverenin kıdem tazminatı kasasına
aktarabilirsiniz

Sermaye ödemesini alabilirsiniz (% 6 vergi kesilir)

Kendiniz feshettiğiniz, kendi kusurunuzdan ötürü işten 
çıkarıldığınız, haklı bir gerekçeniz olmadan zamanından önce işi 
bıraktığınız veya üç yıldan daha az süre ödeme yaptığınız tak-
dirde, kıdem tazminatınız “sırt çantanız” olarak kasanızda kalır.

Aynı zamanda şu durumlarda da hakkınızı kullanabilirsiniz:

Devlet emeklilik sigortasından emeklilik maaşı almaya 
başladığınızda.

Kıdem Tazminatı Reformu’na (Abfertigung NEU) en az beş 
yıl prim ödenmediği takdirde

Ölüm durumunda kıdem tazminatı % 100 eş, kayıtlı part-
ner ve çocuk yardımı alınan çocuklara ödenir.

TÜYO
VBV’de tüm kıdem tazminatınızı toplayın! Prim öden-
meyen üç yıl geçtikten sonra diğer kıdem tazminatı 
kasalarındaki mevduatınızı VBV’deki aktif hesabınıza ha-

vale edin. Böylece havale edilen mevduatı 
%100 güvence altına almış olursunuz. 
Bu havale işlemi ücretsizdir! Sizin için bu 
işlemi biz üstleniriz.

Bunun için sizin kendinizin harekete geçmesi gerekmez: İş 
ilişkiniz sona erdikten sonra sizinle yazılı olarak özel adresi-
niz üzerinden irtibata geçer ve sizi erişim olanakları hakkında 
bilgilendiririz.


