
Ласкаво просимо!
Серед кас соціального страхування Ваш роботодавець вибрав VBV. Каса Серед кас соціального страхування Ваш роботодавець вибрав VBV. Каса 
соціального страхування VBV є лідером на ринку, коли йдеться про вихідну соціального страхування VBV є лідером на ринку, коли йдеться про вихідну 
допомогу за новою моделлю (Abfertigung NEU), та, будучи підприємством, що допомогу за новою моделлю (Abfertigung NEU), та, будучи підприємством, що 
має на меті стійкий розвиток, піклується про приблизно третину усіх працівників, має на меті стійкий розвиток, піклується про приблизно третину усіх працівників, 
роботодавців та приватних підприємців у Австрії.роботодавців та приватних підприємців у Австрії.

Каса соціального страхування 
VBV – це найкращий 
довгостроковий результат 
для Вас серед усіх кас 
соціального страхування (з 
початку застосування практики 
оцінювання ефективності 
діяльності OeKB у 2004 році).

Найкращий 
довгостроковий 
результат

Стійкий  
розвиток

З моменту нашого заснування 
близько 20 років тому ми 
інвестуємо Ваші гроші відповідно 
до суворих етичних, екологічних 
та соціальних критеріїв.

Щомісячно через Австрійську касу медичного страхування (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK) Щомісячно через Австрійську касу медичного страхування (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK) 
перераховуватимуть 1,53% від Вашої заробітної плати (включаючи всі виплати в рамках трудових 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.відносин) до каси VBV, яка забезпечує гарантію валового капіталу на всі сплачені внески.

Вкладення коштів
Внески на вихідну допомогу включно 
з вкладеними коштами оновлюються 
щомісячно.

Швидкий зв’язок онлайн 
Через наш онлайн-сервіс «Моя VBV» 
(«Meine VBV») Ви можете зв’язатися з 
нами, швидко та легко об’єднати свої 
вклади або подати заяву на виплату, 
просто клацнувши мишкою.

Розрахуйте Вашу пенсію
Розрахуйте за допомогою нашого 
калькулятора соціального забезпечення
розмір Вашої повної прогнозованої пенсії.

В нашому онлайн-сервісі «В нашому онлайн-сервісі «Моя VBVМоя VBV» («» («Meine VBVMeine VBV») Ви отримаєте вичерпну ») Ви отримаєте вичерпну 
інформацію стосовно:інформацію стосовно:

Великі резерви та широко 
диверсифікована структура 
власності гарантують нашим 
клієнтам максимальну 
надійність навіть у важкі часи.

Безпека та 
стабільність

 
 Выиграйте 

проездной 
KlimaTicket, 
действительный 
для поездок по 
всей Австрии!
 
Зареєструйтесь зараз 
у «Моя VBV» («Meine 
VBV») та виграйте один із шести Klimaticket. З ним 
Ви зможете екологічно подорожувати по Австрії 
протягом року.

Більше інформації Ви знайдете на  
www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



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 
відносини завершаться

через звільнення роботодавцем 

через дострокове звільнення

У разі смерті 100% вихідної допомоги переходить 
члену подружжя, зареєстрованому партнерові та 
дітям за умови отримання допомоги на дітей.

через закінчення строку дії строкового трудового 
договору

Це дає Вам такі варіанти розпорядження капіталом:

Подальше вкладення коштів в касу соціального 
страхування VBV

Перерахування
- у пенсійну касу
-  в установу, що надає додаткове пенсійне 

страхування, або
- у колективне страхування підприємства

Перенесення в касу соціального страхування 
нового роботодавця 

Виплата суми капіталу (за вирахуванням податку 
в розмірі 6%)

У будь-якому разі у Вас є право на вихідну 
допомогу в таких випадках:

Від моменту використання власної пенсії з 
загальнообов’язкового соціального страхування;

Якщо протягом щонайменше 5 років не було 
здійснено жодних внесків у вихідну допомогу за 
новою моделлю (Abfertigung NEU);  

У разі смерті 100% вихідної допомоги переходить 
члену подружжя, зареєстрованому партнерові та 
дітям за умови отримання допомоги на дітей.

ПОРАДА

Об’єднайте свою вихідну допомогу у VBV! 
Перерахуйте свій внесок 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 внесок. 
Перерахування безкоштовне! Ми з 
радістю візьмемо це завдання на себе.

Для цього Вам нічого не потрібно робити 
самостійно. Після закінчення трудових відносин 
ми надішлемо на Вашу приватну адресу листа з 
інформацією про те, як Ви можете розпорядитися 
капіталом. 


