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Лични данни на лицето

Име, презиме, фамилия  

ЕГН/ ЛНЧ            Л.К./ Паспорт №           

Дата на издаване         от МВР  

Адрес по лична карта

Град/ село  Община  Област 

Пощенски код                 ж.к., ул. №, вх., ет., ап. 

Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса по лична карта)

Град/ село  Община  Област 

Пощенски код                 ж.к., ул. №, вх., ет., ап. 

Телефони и имейл

Телефон 1        Телефон 2  

Имейл          

Получаване на годишно извлечение

Желая годишното извлечение от осигурителната ми партида да бъде изпращано  по имейл  по пощата 

Имейл         
Моля, посочете имейл, само в случай че е различен от посочения в поле „Телефони и имейл”.
В случай че не сте отбелязали по какъв начин желаете да получавате годишно извлечение или сте отбелязали и двете възможности, моля да 
имате предвид, че Дружеството ще изпраща годишното извлечение по пощата.

Онлайн достъп до осигурителна партида

Моля, отбележете с Х дали желаете онлайн достъп до осигурителната си партида.  да           не         вече имам достъп
                

1. Съгласен/а съм да бъда осигуряван/а за допълнителна пенсия за сметка на работодател при условията на Договора, запознат 
съм и приемам условията на Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ”.

2. Съгласно Договор №      подписан между „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД 

(„ДРУЖЕСТВОТО”) и работодателя ми         определям следните лица, 

които ще придобият право да получат наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства в 
индивидуалната партида след смъртта ми:

Име, презиме, фамилия  ЕГН          Дял в % 

              

              

              

              

Приложение № 3

Долуподписаният/та:

„Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД • София 1404, бул. „България” 49Б, вх. А, ет. 10
Национален номер 0800 11 464 • www.ubb-pensions.bg
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Ако някое от посочените лица почине преди мен, се задължавам в 14-дневен срок да уведомя ДРУЖЕСТВОТО за ново разпреде-
ление на средствата между останалите лица или да посоча друго лице (други лица) на негово място при запазване или изменение 
разпределението на средствата. При непосочване на ново лице (лица), делът на починалото лице (починалите лица) се разпреде-
ля като се запазват пропорциите между останалите посочени лица. Ако няма лица, посочени по този начин, средствата по инди-
видуалната партида се дължат на наследниците по закон.

3. Давам съгласието си настоящата заявка да послужи като основание за промяна на моите лични данни, регистрирани в базата 
данни на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Известно ми е, че подробна информация относно начина, по който „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД обработва 
личните ми данни, както и относно правата ми като субект на данни, се съдържа в „Информация на „Пенсионноосигурителна 
компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни“, публикувана на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.

5. Давам съгласието си работодателят ми да уведомява ДРУЖЕСТВОТО за последващи промени в личните ми данни и адреса за 
кореспонденция, като това уведомление бъде използвано като основание за промяна на личните ми данни, регистрирани в ба-
зата данни на ДРУЖЕСТВОТО.

Дата        Декларатор  

           
         Име, фамилия и подпис 
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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. 

Настоящият документ отменя всички мои предходни съгласия във връзка с обработване на личните ми данни.

Дата        Имена и подпис 

                                                                                                                               

СЪГЛАСИЕ
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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.

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 

                                                                                                                      

ОТКАЗ


