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

Online portálunk azonnal átfogó információkkal szolgál:

www.meinevbv.at
Friss

Ügyfélbarát

Innovatív

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

Lépjen kapcsolatba velünk online
portálunkon, vonja össze egyenlegeit
gyorsan és egyszerűen, vagy rendelkezzen
a megtakarított tőkéje fölött egyetlen
kattintással.

Számítsa ki a teljes
későbbi nyugdíját
előtakarékossági
kalkulátorunk
segítségével!

Fenntarthatóság
A VBV-Vorsorgekasse a vállalat 2002 évi megalapítása óta fenntartható befektetéseket végez. A befektetés olyan
vállalatokba, ill. országokba történik, melyek ökológiai és társadalmi szempontból éllovasnak számítanak és
gazdaságilag átlagon felüli fejlődést mutatnak fel. Középpontban a biztonság és stabilitás áll; a munkatársakkal, a
társasággal és a környezettel való felelősségteljes bánásmód a befektetések feltételei közt is szerepel. Alapításunk
óta minden befektetési döntésünket egy etikai tanács is figyelemmel kísér.
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Az új végkielégítési szabályozással a magasabb nyugdíjért

TELJESÍTMÉNY

TIPP

A VBV-Vorsorgekasse évente 3%-os átlagteljesítményével az Abfertigung NEU kezdete
(2003) óta az előtakarékossági pénztárak legjobban teljesítő biztosítója.

2021. december 31
-i adatok alapján

A VBV-Vorsorgekasse kezeli és befekteti végkielégítési hozzájárulásait a munkaviszonyban telt évei alatt.
A befektetés teljesen adómentes – NINCS tőkenyereség-adó, NINCS biztosítási adó!
Használja az Abfertigung NEU végkielégítési szabályozást és biztosítsa adómentes kiegészítő nyugdíját
egy nyugdíjtermékben!
Nyugalmazott évei alatt nyugdíja NEM béradó- illetve jövedelemadó-köteles.
Szeretteiről előtakarékosság formájában is gondoskodhat.

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 bebiztosítja az átvezetett összeget. Az átvezetés költségmentes.
Szívesen átvállaljuk Öntől ezt a feladatot.

Mikor jogosult Ön végkielégítésre és hogyan tud rendelkezni fölötte?
Abban az esetben rendelkezhet a megtakarított
tőke fölött, ha
egy vagy több munkáltatónál elért legalább 3
hozzájárulási évet (36 hónapot) ÉS
az Ön jelenlegi munkaviszonya

Ekkor a következő rendelkezési lehetőségek
adottak az Ön számára:
Ÿ további befektetés a
VBV-Vorsorgekasse-nál

Ÿ közös megegyezéssel

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

Ÿ határozott idejű munkaviszony leteltével
szűnik meg.

• átvezetés az új munkáltató előtakarékossági
pénztárához

Ÿ a munkáltató általi felmondás következtében
Ÿ jogosan, felmondási idő letelte előtt

• a tőkeösszeg kifizetése (6% adó levonása
után)
Munkavállalói felmondás, gondatlanság miatti elbocsátás, rendkívüli, idő előtti kilépés vagy 3 hozzájárulási
évnél kevesebb fizetési idő esetén a végkielégítés összege „hátizsákként” a pénztárnál marad.
A jogosultság mindenesetre érvényes:
Ÿ 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. Amennyiben a
jogosultak 3 hónapon belül nem jelentkeznek, a végkielégítés a hagyatékba kerül.

Munkatársaink hétfőtől csütörtökig 8–17 óráig,
pénteken 8–15 óráig állnak telefonos
tanácsadással rendelkezésükre.

01 217 01-8500
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