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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ПРОЦЕС
ПО ИЗБОР НА ПЕНСИОНЕН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ/ ПО ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ
ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ
Приложение №2 към Договора за регистрационно агентство

С настоящото подписаният/та
ЕГН/ ЛНЧ		

Име, презиме и фамилия

		

Имейл 											

Мобилен телефон 												
ЗАЯВЯВАМ желанието си да участвам в електронен процес, управляван от „Пенсионноосигурителна компания
ОББ“ ЕАД („Дружеството“), по избор на пенсионен фонд за допълнително пенсионно осигуряване /подаване на
искане за оттегляне на подадено заявление, като за тази цел:
1. ВЪЗЛАГАМ на Дружеството (действащо чрез свои представители) да извърши всички необходими действия във връзка с издаването на мое име на квалифицирано удостоверение за електронен подпис, което
да ми даде възможност да подпиша с квалифициран електронен подпис заявлението и осигурителния
договор/искането за оттегляне на подадено заявление;
2. ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ Дружеството (в качеството му на администратор на лични данни) да обработва
за горепосочените цели личните данни от документа ми за самоличност, имейл адреса и номера на
мобилния ми телефон, както и да използва предоставените с настоящата заявка имейл адрес и мобилен
телефон за актуализиране при необходимост на контактните ми данни, обработвани от Дружеството;
3. ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ Дружеството да предостави данните от документа ми за самоличност, имейл
адреса и номера на мобилния ми телефон - на Namirial S.p.A. (Италия), в качеството му на доставчик на
квалифицирани удостоверителни услуги;
4. ДЕКЛАРИРАМ, че предоставените лични данни са пълни, точни и актуални, като съм запознат/а, че при
некоректно посочени от мен данни за контакт личната ми информация потенциално може да стане
достояние на трети лица, за което Дружеството и неговите осигурителните посредници не носят и не
биха могли да носят отговорност;
5. ЗАПОЗНАХ СЕ С ИНФОРМАЦИЯТА на гърба на настоящата заявка.
С подписване на настоящия документ удостоверявам, че ми бе дадена възможност да изразя свободната си
воля и бях изрично и детайлно информиран относно процеса, управляван от „Пенсионноосигурителна компания
ОББ“ ЕАД, за избор по електронен път на фонд за допълнително пенсионно осигуряване/ подаване на искане за
оттегляне на подадено заявление, който процес ми беше подробно представен.
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Дата			

				

				
				

Приел заявката
										

Заявител

Подпис

Три имена и подпис
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Защо е необходимо подаването на настоящата заявка?
С подаването на настоящата заявка Вие изразявате желанието си да участвате в електронния процес по избор
на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД
(„Дружеството“), като подадете заявление в електронна форма (електронно заявление), съответно – да оттеглите подадено заявление за промяна на участието Ви към фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Съгласно изискванията на Наредба №3 на КФН от 24.09.2003
г., електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис, а оттеглянето
на подадено заявление може да стане чрез електронно искане за оттегляне, което също следва да бъде подписано от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис. За да можете да подпишете електронното заявление, съответно – искането за оттегляне, с квалифициран електронен подпис, Дружеството ще Ви съдейства да
получите квалифицирано удостоверение за електронен подпис, отговарящо на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014..

Какво представлява квалифицираното удостоверение за електронен подпис?
Квалифицираното удостоверение за електронен подпис е инструмент, чрез използването на който полагате квалифициран електронен подпис, отговарящ на изискванията на нормативната уредба и признат на територията
на целия Европейски съюз. Квалифицираното удостоверение за електронен подпис, което ще Ви бъде издадено, ще има срок на валидност 60 (шестдесет) минути от момента на издаването му, и ще може да се използва
еднократно за подписване на заявлението и осигурителния договор. Разходите по издаването и използването
на квалифицираното удостоверение за електронен подпис ще бъдат поети от Дружеството.

Кой е издателят на квалифицираното удостоверение за електронен подпис?
Вашето квалифицирано удостоверение за електронен подпис ще бъде издадено от регистрираното в Италия
дружество Namirial S.p.A. с адрес: град Сенигалия (област Анкона), п.к. 60019, ул. „Кадути сул Лаворо” №4
(Senigallia, AN, ZIP code 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4), получило квалифицирания си статут от италианската
Агенция за дигитализация (Agenzia per l‘Italia Digitale), и признато от Европейската комисия като доставчик на
електронни удостоверителни услуги, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014. Повече информация за Namirial S.p.A. можете да намерите на неговата интернет-страница на адрес https://www.namirial.com/
en/, както и на интернет-страницата на Европейската комисия на адрес https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
tl/IT/32.

Кой и как ще обработва личните ми данни?
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Обработването на личните Ви данни от страна на Дружеството (като администратор) и Namirial S.p.A. (като обработващ лични данни) ще става в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни,
събрани за целите на издаване на квалифицираното удостоверение за електронен подпис, ще бъдат съхранявани от Дружеството и Namirial S.p.A. за срок от 20 (двадесет) години от издаването на квалифицираното удостоверение. Във връзка с обработването на личните Ви данни имате право на информация, право на достъп, право
на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните и право на оттегляне на дадени съгласия за обработване. Условията, при които могат да бъдат упражнявани
тези права, са уредени в „Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за обработване на лични
данни“, публикувана на интернет-страница на Дружеството на адрес www.ubb-pensions.bg.
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СЪГЛАСИЕ
ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПРЕДЛАГАНЕ НА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Име, презиме, фамилия
ЕГН/ дата на раждане 																					
(за граждани на държави членки на ЕС и трети страни)

Ние, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, сме част от белгийската банково-застрахователна група КВС Груп. Към същата
група в България принадлежат и дружествата ОББ АД, ДЗИ – Общо застраховане, ДЗИ – Животозастраховане, КБС Асет мениджмънт
– клон България, ОББ Интерлийз АД, ОББ Животозастраховане АД, ОББ - Застрахователен Брокер ЕАД и ОББ Факторинг ЕООД. Всички
ние работим в непосредствено сътрудничество, като създаваме и дистрибутираме пенсионни, банкови, инвестиционни и
застрахователни продукти и предоставяме финансови услуги. В своята дейност се стремим да осигурим и да Ви предложим решения,
изцяло съобразени с Вашите нужди и потребности.
Личното отношение към всеки един от нашите потенциални и настоящи клиенти е изключително важно за нас. За да създадем и да
Ви предложим точния пенсионен, банков, инвестиционен и застрахователен продукт или финансова услуга, бихме искали да
помолим за Вашето съгласие да обменяме личните Ви данни с другите дружества на КВС в България, за да Ви създадем точен
клиентски профил, на база на който да изготвим и да Ви предложим персонализирани спрямо Вас пенсионни, банкови, застрахователни
и инвестиционни продукти и услуги. За изготвяне на индивидуална оферта за банкови продукти и услуги могат да бъдат използвани
данни и от Централен кредитен регистър към БНБ и Национален осигурителен институт. Личните данни, които можем да използваме
за целта, посочена по-горе, включват данни за контакт с Вас (основни данни), както и разширени лични данни.
Ако ни дадете своето съгласие за обработване на личните Ви данни за посочената цел, ние или всяко от останалите дружества на КВС
Груп в България ще можем да Ви предложим индивидуална оферта за продукти или услуги, които според нас са най-подходящи за
Вас.
В случай че не желаете да обработваме личните Ви данни с цел да Ви предлагаме персонализирани продукти и услуги, ние ще
продължим да осигуряваме качествено и надлежно обслужване по използваните от Вас продукти и услуги, но ще можем да Ви
предлагаме само стандартни продукти и услуги, като се ограничим до посочените от Вас лични данни за контакт и ако някое от
дружествата на КВС Груп в България се обърне към Вас, ще Ви оферира само продукти и услуги – банкови, застрахователни,
инвестиционни, пенсионни или финансови, сходни на досега ползваните от Вас.
Бихме желали да потвърдим още веднъж, че обработваме Вашите лични данни при строга конфиденциалност и в съответствие с
относимите нормативни изисквания. Повече информация за обработването на личните Ви данни, за създаването на клиентски
профил, за основни и разширени лични данни ще откриете в документа Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“
ЕАД за обработване на лични данни, който е достъпен на www.ubb-pensions.bg и във всеки наш офис, както и в съответните документи
за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, наличен на сайтовете им, както и на www.ubb.bg.

Да, давам своето свободно, информирано и недвусмислено съгласие личните ми данни да бъдат обработвани с цел
да ми бъдат предлагани персонализирани продукти и услуги от дружествата на КВС Груп в България, в това число за
обработване от ОББ АД на получените от Централен кредитен регистър към БНБ (ЦКР) и Национален осигурителен
институт (НОИ) данни за предлагане на персонализирани банкови продукти.
С настоящото потвърждавам избора си и декларирам, че съм се запознал с Информация на „Пенсионноосигурителна
компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни, както и със съответните документи за обработване на личните
данни на всяко от дружествата на КВС в България, преди подписване на настоящия документ.
Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като подпиша документ за отказ да предоставя
съгласие за обработване на личните ми данни във всеки офис на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.
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Настоящият документ отменя всички мои предходни съгласия във връзка с обработване на личните ми данни.

Дата								

Имена и подпис
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ОТКАЗ

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
С ЦЕЛ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Име, презиме, фамилия
ЕГН/ дата на раждане 												
									
(за граждани на държави членки на ЕС и трети страни)

Ние, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, сме част от белгийската банково-застрахователна група КВС Груп. Към същата
група в България принадлежат и дружествата ОББ АД, ДЗИ – Общо застраховане, ДЗИ – Животозастраховане, КБС Асет мениджмънт
– клон България, ОББ Интерлийз АД, ОББ Животозастраховане АД, ОББ - Застрахователен Брокер ЕАД и ОББ Факторинг ЕООД. Всички
ние работим в непосредствено сътрудничество, като създаваме и дистрибутираме пенсионни, банкови, инвестиционни и
застрахователни продукти и предоставяме финансови услуги. В своята дейност се стремим да осигурим и да Ви предложим решения,
изцяло съобразени с Вашите нужди и потребности.
Личното отношение към всеки един от нашите потенциални и настоящи клиенти е изключително важно за нас. За да създадем и да
Ви предложим точния пенсионен, банков, инвестиционен и застрахователен продукт или финансова услуга, бихме искали да
помолим за Вашето съгласие да обменяме личните Ви данни с другите дружества на КВС в България, за да Ви създадем точен
клиентски профил, на база на който да изготвим и да Ви предложим персонализирани спрямо Вас пенсионни, банкови, застрахователни
и инвестиционни продукти и услуги. За изготвяне на индивидуална оферта за банкови продукти и услуги могат да бъдат използвани
данни и от Централен кредитен регистър към БНБ и Национален осигурителен институт. Личните данни, които можем да използваме
за целта, посочена по-горе, включват данни за контакт с Вас (основни данни), както и разширени лични данни.
Ако ни дадете своето съгласие за обработване на личните Ви данни за посочената цел, ние или всяко от останалите дружества на КВС
Груп в България ще можем да Ви предложим индивидуална оферта за продукти или услуги, които според нас са най-подходящи за
Вас.
В случай че не желаете да обработваме личните Ви данни с цел да Ви предлагаме персонализирани продукти и услуги, ние ще
продължим да осигуряваме качествено и надлежно обслужване по използваните от Вас продукти и услуги, но ще можем да Ви
предлагаме само стандартни продукти и услуги, като се ограничим до посочените от Вас лични данни за контакт и ако някое от
дружествата на КВС Груп в България се обърне към Вас, ще Ви оферира само продукти и услуги – банкови, застрахователни,
инвестиционни, пенсионни или финансови, сходни на досега ползваните от Вас.
Бихме желали да потвърдим още веднъж, че обработваме Вашите лични данни при строга конфиденциалност и в съответствие с
относимите нормативни изисквания. Повече информация за обработването на личните Ви данни, за създаването на клиентски
профил, за основни и разширени лични данни ще откриете в документа Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“
ЕАД за обработване на лични данни, който е достъпен на www.ubb-pensions.bg и във всеки наш офис, както и в съответните документи
за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, наличен на сайтовете им, както и на www.ubb.bg.

Не, отказвам да предоставя съгласие личните ми данни да бъдат обработвани с цел ми бъдат предлагани
персонализирани продукти и услуги, в това число за обработване от ОББ АД на получените от Централен кредитен
регистър към БНБ (ЦКР) и Национален осигурителен институт (НОИ) данни за предлагане на персонализирани
банкови продукти.
С настоящото потвърждавам избора си и декларирам, че съм се запознал с Информация на „Пенсионноосигурителна
компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни, както и със съответните документи за обработване на личните
данни на всяко от дружествата на КВС в България, преди подписване на настоящия документ.

Версия 6/ февруари 2022 г.

Ако поискате да получавате персонализирани оферти и решения, които отговарят на Вашите нужди и предпочитания, можете да ни
предоставите съгласието си по всяко време като посетите наш офис. Отново ще имате право да оттеглите съгласието си по всяко
време като подпишете документ за отказ от предоставяне на съгласие отново във всеки офис на „Пенсионноосигурителна компания
ОББ“ ЕАД.

Дата								

Имена и подпис
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