
Üdvözöljük!
Munkáltatója az előtakarékossági pénztár kiválasztásakor a VBV mellett döntött. A
VBV-Vorsorgekasse piacvezető az új végkielégítési szabályozásban (Abfertigung NEU), és 
fenntartható vállalatként a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók közel egyharmadának 
ügyeit kezeli.

Valamennyi előtakarékossági 
pénztár közül a VBV-Vorsorgekasse 
kínálja a legjobb hosszú távú  
eredményt (az OeKB teljesítési mu-
tatójának első mérései óta, 2004).

Hosszú távon a 
legjobb eredmény

Valós 
fenntarthatóság

Mintegy 20 évvel ezelőtti  
megalapításunk óta szigorú etikai, 
ökológiai és társadalmi kritériu-
mok alapján fektetjük be az Ön 
pénzét. 

Díjazásának (a kivételes fizetéseket is beleszámítva) 1,53 % -a kerül havonta átutalásra az Osztrák
Egészségbiztosítási Pénztáron (ÖGK – Österreichische Gebietskrankenkasse) keresztül a VBV-hez. A VBV bruttó 
tőkegaranciát biztosít minden befizetett hozzájárulás után.

Befektetések
A végkielégítési hozzájárulásokat
a befektetéssel együtt, havonta
frissítve jelenítjük meg.

Online gyorsan elérhető
Lépjen kapcsolatba velünk online
szolgáltatásunkon, a Meine VBV-n 
keresztül, vonja össze egyenlegeit 
gyorsan és egyszerűen, vagy rendel-
kezzen a megtakarított tőkéje fölött 
egyetlen kattintással.

Számítsa ki nyugdíját
Számítsa ki a teljes későbbi  
nyugdíját előtakarékossági
kalkulátorunk segítségével!

Online szolgáltatásung, a Meine VBV átfogó információkkal szolgál: 

A magas fedezeti tartalék és az 
átfogó tulajdonosi szerkezet nehéz 
időkben is biztosítja ügyfeleink 
számára a lehető legmagasabb 
fokú biztonságot.

Biztonság és 
stabilitás

Nyerjen egész  
Ausztriában érvényes 
klíma-jegyet!
 
Regisztráljon most a Meine 
VBV oldalon és nyerje meg a 
6 klíma-jegy egyikét, amellyel 
egy éven keresztül klímabarát 
módon utazhat egész Ausztria 
területén.

További információk itt: www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



Mikor jogosult Ön végkielégítésre 
és hogyan tud rendelkezni fölötte?
Abban az esetben rendelkezhet a megtakarított tőke fölött,  
ha egy vagy több munkáltatónál elért legalább három  
hozzájárulási évet (36 hónapot) ÉS az Ön jelenlegi  
munkaviszonya

a munkáltató általi felmondás következtében

jogosan, felmondási idő letelte előtt

közös megegyezéssel

határozott idejű munkaviszony leteltével

szűnik meg.

Ekkor a következő rendelkezési lehetőségek adottak az Ön 
számára:

további befektetés a VBV-Vorsorgekasse-nál

az összeg átutalása egy olyan
nyugdíjtermékhez (nyugdíjpénztárhoz, amelynél Ön már 
jogosult, vagy egy nyugdíjkiegészítő biztosítóhoz, ill. egy 
vállalati kollektív biztosítóhoz)

átvezetés az új munkáltató előtakarékossági pénztárához

a tőkeösszeg kifizetése (6% adó levonása után)

Munkavállalói felmondás, gondatlanság miatti elbocsátás, 
rendkívüli, idő előtti kilépés vagy három hozzájárulási évnél 
kevesebb fizetési idő esetén a végkielégítés összege „hátizsák-
ként” a pénztárnál marad.

A jogosultság mindenesetre érvényes:

az állami nyugdíjbiztosító által folyósításra kerülő saját 
nyugdíj időpontjától kezdve

ha legalább 5 éven át nem történt hozzájárulási fizetés az 
„Abfertigung NEU“ szabályozás szerint

halál esetén a végkielégítés 100%-ban a házastársat, 
a bejegyzett élettársat, valamint a gyermekeket illeti, 
amennyiben utánuk gyermektámogatás kerül kifizetésre.

Tipp
Vonja össze végkielégítését a VBV-nél
3 hozzájárulásfizetés-mentes év után hozza át egyenlegét 
más előtakarékossági pénztáraktól a VBV-nél lévő aktív 

számlájára. Ezzel 100%- ban bebiztosít-
ja az átvezetett összeget. Az átvezetés 
költségmentes. Szívesen átvállaljuk Öntől 
ezt a feladatot.

Ehhez Önnek semmit sem kell tennie: a munkaviszony 
megszűnésével küldünk Önnek egy levelet a lakcímére,  
amelyben tájékoztatjuk a rendlekezési lehetőségekről.


