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Надруковано на папері, сертифікованому PEFC (Програмою схвалення лісової сертифікації)

Ласкаво
просимо
С еред кас соціального страхування Ваш роботодавець вибрав VBV. Каса соціального
страхування VBV є лідером на ринку, коли йдеться про вихідну допомогу за новою моделлю
(Abfertigung NEU) та, будучи підприємством, що має на меті стійкий розвиток, піклується про
приблизно третину усіх працівників, роботодавців та самозайнятих осіб в Австрії.
Щомісячно через Австрійську касу медичного страхування (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK)
перераховуватимуть 1,53 % від Вашої заробітної плати (включаючи всі виплати в рамках трудових відносин)
до каси VBV, яка забезпечує гарантію валового капіталу на всі сплачені внески.

На нашому онлайн-порталі Ви миттєво отримаєте вичерпну інформацію:

www.meinevbv.at
Актуально

Зручно для кліентів

Інноваційно

Внески на вихідну допомогу
включно з вкладеними коштами
оновлюються щомісячно.

Через наш онлайн-портал Ви можете
зв'язатися з нами, швидко та легко
об'єднати свої вклади або подати заяву
на виплату простим клацанням миші.

Розрахуйте за допомогою
нашого калькулятора
соціального забезпечення
розмір Вашої повної
прогнозованої пенсії!

Стійкий розвиток
Вкладення коштів касою соціального страхування VBV здійснюється згідно з принципами стійкого розвитку з моменту
заснування компанії в 2002 році. Ми інвестуємо в компанії та країни, які відіграють передову роль в екологічних та
соціальних сферах та демонструють економічний розвиток вище середнього. Безпека та стабільність мають
першочергове значення. Окрім цього, відповідальне ставлення до співробітників, суспільства та довкілля закладено в
критеріях вкладення коштів. Консультативна рада з етики супроводжує всі інвестиційні рішення з моменту заснування
компанії.

1020 Wien, Obere Donaustraße 49 – 53 · +43 1 217 01-8500 · info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

З вихідною допомогою за новою моделлю до вищої пенсії

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Середній показник прибутковості каси соціального страхування VBV становить
близько 3 % на рік. Таким чином, з початку введення вихідної допомоги за новою моделлю
(в 2003 р.) ми маємо найкращий показник серед кас соціального страхування.

ПОРАДА

Об'єднайте свою вихідну допомогу у VBV
Перерахуйте свій вклад по закінченню пільгового періоду, тривалістю в три
роки, з інших кас соціального страхування на свій активний рахунок у VBV.
Таким чином Ви на 100 % убезпечите перерахований вклад. Перерахування
безкоштовне.
Ми з радістю візьмемося за це завдання за Вас.

Станом на
31.12.2021

Каса соціального страхування VBV управляє Вашими внесками на вихідну допомогу та інвестує їх протягом
Вашого трудового життя. Це інвестування взагалі не оподатковуються – ЖОДНОГО податку на доходи
від капіталу та ЖОДНОГО податку на страхування!
Скористайтесь вихідною допомогою за новою моделлю для неоподатковуваної додаткової пенсії
в пенсійному продукті.
На пенсії Ви НЕ сплачуєте ані податок на доходи, ані прибутковий податок.
ТАКОЖ можлива соціальна допомога у зв'язку зі смертю родича.

Коли Ви маєте право на вихідну допомогу і як Ви можете нею розпорядитися?
Ви можете розпоряджатися заощадженим капіталом,
якщо
Ви досягли принаймні трьох років, протягом яких
вплачувались внески (36 місяців, протягом яких
вплачувались внески) у одного або кількох
роботодавців ТА
Ваші теперішні трудові відносити завершаться
Ÿ через звільнення роботодавцем
Ÿ через дострокове звільнення
Ÿ через припинення трудових відносин за наявності
годи сторін
Ÿ через закінчення строку дії строкового трудового
договору.

Це дає Вам такі варіанти
розпорядження капіталом:
Ÿ Подальше вкладення коштів в касу соціального
страхування VBV
Ÿ Перерахування суми пенсійному продуктові
(пенсійній касі, в якій Ви вже отримуєте пенсію,
або установі, що надає додаткове пенсійне
страхування та колективне страхування
підприємства)
Ÿ Перерахування до каси соціального
страхування нового роботодавця
Ÿ Виплата суми капіталу (за вирахуванням
податку в розмірі 6 %)

У разі звільнення за власним бажанням, звільнення з вини працівника, невиправданого дострокового
розірвання трудового договору або вплати внесків протягом менше ніж трьох років вихідна допомога
залишається у Вашій касі соціального страхування (це рішення також називають «Rucksack») .
У будь-якому разі у Вас є право на вихідну допомогу в таких випадках:
Ÿ Від моменту використання власної пенсії з загальнообов'язкового соціального страхування
Ÿ Якщо жодних внесків в вихідну допомогу за новою моделлю не було здійснено протягом
щонайменше 5 років
Ÿ У разі смерті 100 % вихідної допомоги переходить члену подружжя, зареєстрованому партнерові та дітям
за умови отримання допомоги на дітей. Якщо протягом трьох місяців жоден з маючих право на вихідну
допомогу не заявить про нього, вихідна допомога потрапляє в спадщину.
Наші співробітники доступні для консультації по телефону
з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00
та в п'ятницю з 8:00 до 15:00
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