Пенсионното осигуряване не е въпрос, върху който трябва да мислиш след 40 години!
Пенсионното осигуряване е въпрос, който трябва да решиш сега, за да не мислиш след 40 години!

Твоята първа работа!?!

Вълнуващо
събитие!

Много задачи!

Нови отговорности!

Част от дълъг път на
израстване!

Нови задължения,
но и права!

Какво да направиш за себе си?
Избери финансов партньор – банка, в която да получаваш възнагражденията си и да очакваш финансова
подкрепа, и която в качеството на осигурителен посредник ти предоставя възможност да сключиш договор с
пенсионна компания ПОК ОББ, която да управлява твоите средства за пенсия.
Спестявания за пенсия? Смяташ, че е рано? Че си твърде млад?
Съгласно пенсионния модел в България всеки, за който е възникнало основание да се осигурява в ДОО,
задължително се осигурява за пенсия и в универсален пенсионен фонд (ако е роден след 31 декември 1959 г.)
и в професионален пенсионен фонд (ако работи в условията на I-ва и II-ра категория труд )– за да получава,
когато се пенсионира, пенсия от НОИ и допълнителна пенсия от пенсионния си фонд.
За допълнителната пенсия имаш право на избор, защото ако не избереш ще бъдеш служебно разпределен
на случаен принцип в някой от съществуващите пенсионни фондове.
Кога можеш да избереш?
Започвайки първата си работа и възниквайки основание да се
осигуряваш в ДОО, имаш точно три месеца, за да избереш в кой
универсален и професионален пенсионен фонд да бъдат внасяни
задължителните проценти от месечния ти осигурителен доход.
Ако не вземеш решение в този срок, автоматично ще бъдеш
разпределен от НАП в някой от съществуващите пенсионни
фондове. Имаш право да прехвърлиш средствата си от
универсален и/ или професионален фонд, управляван от едно
пенсионно дружество, в съответния фонд, управляван от друго пенсионно дружество, но не по-рано от 1
години след първия избор (или служебно разпределение) или последната промяна на участие.
За какво трябва да се информираш?
•
•
•
•

Какви са професионалният опит и стабилността на пенсионноосигурителната компания и доколко те са
базирани на исторически и международни традиции.
Какви са етичните стандарти за бизнес на дружеството, което управлява средствата ти за пенсия.
Какви са инвестиционните резултати, постигнати при управление на портфейлите на пенсионните
фондове, в дългосрочен план.
Колко честна и открита комуникацията в работата ти с пенсионно осигурителното дружество - лесно ли
осъществяваш контакт, предоставя ли ти професионален съвет, получаваш ли цялата информация.

