
 
 
Новини от ОББ Пенсионно осигуряване 
 
 
 
 
 
 
Планирано прекъсване в онлайн услуги на ОББ Пенсионно осигуряване 
 
17.06.2022 г. 
 
 
Уважаеми клиенти, 
 
Бихме желали да ви информираме, че e планирано прекъсване в работата на следните услуги 
за клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване за 18 и 19 юни 2022 г.: 

1. Онлайн на пенсионната компания - Онлайн ОББ Пенсионно осигуряване - Добре дошли 
в Онлайн ОББ Пенсионно осигуряване! (ubb-pensions.bg) 

2. Онлайн на застрахователната компания - https://onlinelife.dzi.bg/ 
3. Сайт www.pensiopedia.bg 

 
Очакваме работата на приложенията да бъде възстановена на 20.06.2022 г. в 9:00 ч. 
 
Молим да приемете извиненията ни за причиненото неудобство. 
 
Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
Специални предложения за клиенти ОББ Пенсионно осигуряване от компании на КВС в 
България 
 
18.04.2022 г. 
 
Уважаеми клиенти, 
 
С присъединяването на ОББ Пенсионно осигуряване към семейството на KBC Вие получавате 
достъп до преференциални условия по продукти на други компании на КВС в България. 
 
С тези възможности можете да се запознаете като кликнете на линковете по-долу. 
 

Специално предложение от ОББ АД 
 

https://online.ubb-pensions.bg/
https://online.ubb-pensions.bg/
https://onlinelife.dzi.bg/
http://www.pensiopedia.bg/
https://ubb-pensions.bg/attachments/InvestmentFileArchive/26/download_bg/UBB-POK-Online-Oferta-June2022.pdf
https://ubb-pensions.bg/attachments/InvestmentFileArchive/26/download_bg/UBB-POK-Online-Oferta-June2022.pdf


Специално предложение от ДЗИ 
 

Специално предложение от ОББ Интерлийз 
 
Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
ОББ Пенсионно осигуряване се присъедини към програмата за лоялност UWIN 
 
 
25.03.2022 г. 
 
Уважаеми клиенти, 
 
Бихме желали да ви информираме, че от 25.03.2022 г. ОББ Пенсионно осигуряване се 
присъедини към програмата за лоялност UWIN на „Обединена българска банка“ ЕАД. 
Подробности за програмата можете да прочетете тук. 
 
Предложението на ОББ Пенсионно осигуряване за участниците програмата UWIN се изразява 
във възможността осигурени лица, включени в програмата UWIN на „ОББ“ ЕАД, които сключват 
договори за участие в ДПФ ОББ с лични вноски в минимален размер от 100,01 лева месечно, да 
се възползват от намаление от 10% на удръжката от всяка месечна вноска по тези договори, 
като удръжката не може да бъде по-ниска от 3% от месечната вноска. 
 
За да разгледате офертата на ОББ Пенсионно осигуряване в програмата UWIN, необходимо е 
да свалите приложението UWIN with UBB от Google Play или App Store да го инсталирате на 
смартфона си. 
 
Информация за участието на ОББ Пенсионно осигуряване в програмата UWIN може да бъде 
достъпена и на настоящия сайт. 
 
Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
28.02.2022 г. 
 
Уважаеми клиенти, 
 
Бихме желали да ви информираме за промени в точките на обслужване на клиентите на ОББ 
Пенсионно осигуряване.  
 
От  01.03.2022 г. пълно обслужване на клиентите на ОББ Пенсионно осигуряване се 
осъществява в десет от офисите на ОББ – в София (Милениум център; ул. Фр. Нансен; ул. 
Шипка; Бизнес парк София); Монтана; Габрово; Русе; Варна; Бургас;; Перник; както и в четири 
от офисите на ДЗИ – във Велико Търново,Хасково, Пловдив, Стара Загора.  

https://ubb-pensions.bg/attachments/InvestmentFileArchive/26/download_bg/Oferta-DZI-yuni2022.pdf
https://ubb-pensions.bg/attachments/InvestmentFileArchive/26/download_bg/Oferta-Interliyz.pdf
https://uwin.ubb.bg/
https://ubb-pensions.bg/service#tenth_section


Контакти на офисите с пълно обслужване на клиенти са достъпни в секция Офиси и центрове за 
обслужване на този сайт. 
 
Всички останали офиси на ОББ предоставят ограничено по обем обслужване, свързано с прием 
на документи за актуализиране на лични данни, в т.ч. за заявяване на достъп до онлайн 
приложението на ОББ Пенсионно осигуряване, както и съгласие/ отказ за обработване на 
лични данни. 
 
Както и до сега, на разположение на клиентите на ОББ Пенсионно осигуряване остават 
безплатният телефон 0800 11 464 на нашия Център за контакт с клиенти; имейлът clients@ubb-
pensions.bg; формата за запитвания на интернет страницата на дружеството; както и онлайн 
приложението на ОББ Пенсионно осигуряване. 
 
Eкипът на ОББ Пенсионно осигуряване 
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