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Лични данни на осигуреното лице

Име, презиме, фамилия  

ЕГН/ ЛНЧ Л.К./ Паспорт № 

Дата на издаване     от МВР      с валидност до  

Дата на раждане Място на раждане  

Гражданство (посочват се всички гражданства на лицето) 

Постоянен адрес 

Държава на постоянно пребиваване  

Град/ село  Община Област 

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

Адрес за кореспонденция (ако е различен от постоянния адрес)

Град/ село  Община Област 

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

Телефони и имейл

Телефон 1 Телефон 2

Имейл 

наричан/а за краткост „ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ” и „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД, Лиценз № 6/2000 г., ЕИК 
121708719, адрес: София 1463, бул. „Витоша” 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16, тел. 0800 11 464, представлявано заедно от 
Изпълнител-ните директори Николай Стойков Стойков и Анастас Атанасов Петров, наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“се 
сключи настоящи-ят договор („ДОГОВОРЪТ”) със следните специфични и общи условия за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване в „Доброволен пенсионен фонд ОББ” („ФОНДА”), регистриран в СГС по ф.д. № 14263/2000 г., БУЛСТАТ 
130437051.
Специфични условия на договора
1. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е запознато и приема условията на този договор, както и условията на Правилника за организацията и
дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ”, („Правилника”) и Инвестиционната политика на ФОНДА, което удостоверява с 
подписа си на този документ. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ прехвърля средства, натрупани от лични осигурителни вноски в:

Наименование на доброволния пенсионен фонд, от който се прехвърлят средствата в „Доброволен пенсионен фонд ОББ”.

2. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ определя следните лица, които ще придобият право да получат наследствена пенсия, еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаните средства в индивидуалната партида след смъртта му:

Име, презиме, фамилия  ЕГН  Дял в % 

Осигурено лице За Дружеството 

Подпис Име, фамилия, подпис и печат

Днес,              година в гр.   на основание чл. 235, ал. 1, т. 1 и чл. 237, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване (КСО), между:

L

„Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД • Национален номер 0800 11 464
София 1463, бул. „Витоша” 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16  • www.ubb-pensions.bg
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Общи условия

I. Предмет на договора

1.1. То зи до го вор уреж да от но ше ния та по до пъл ни тел но то доб ро вол но пен сион но оси гу ря ва не меж ду ДРУ ЖЕС ТВО ТО, от ед на 
стра на, и ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ, от дру га стра на.
1.2. Ус ло вия та на до пъл ни тел но то доб ро вол но пен сион но оси гу ря ва не, как то и ус ло вия та за при до би ва не пра во на до пъл ни тел-
на пен сия от ФОН ДА, ней ният вид, раз мер и ред за из пла ща не се оп ре де лят съг лас но Пра вил ни ка, кой то е не раз дел на част от 
ДО ГО ВО РА.

II. Права и задължения на дружеството

2.1. ДРУ ЖЕС ТВО ТО се за дъл жа ва:
2.1.1. Да от крие ин ди ви дуал на оси гу ри тел на пар ти да и ин ди ви дуа лен оси гу ри те лен но мер на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ.
2.1.2. Да от крие и за ве ри оси гу ри тел на та пар ти да на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ със су ма та на прех вър ле нитe сред ства и на чис ле-
на та до ход ност, пре ве де на чрез бан ков тран сфер от доб ро вол ния пен сио нен фонд, по со чен в т.1 от Спе ци фич ни те ус ло вия, в 
„Доброволен пенсионен фонд ОББ“, по бан ко ва смет ка: IBAN: BG70 UNCR 9660 1004 3606 03, BIC: UNCR BGSF, „Уник ре дит Бул
банк“ АД.
Прех вър ле ни те сред ства се тран сфор ми рат в дя ло ве. Броят на дя ло ве те, съот вет ства щи на пос тъ пи ли те сред ства, се из чис ля ва, 
ка то раз ме рът на сред ства та, пос тъ пи ли по смет ка та на ФОН ДА, се раз де ли на стой ност та на един дял, ва лид на за де ня на пос-
тъп ва не то им по смет ка та на ФОН ДА.
ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ по лу ча ва ин фор ма ция за раз ме ра на прех вър ле ни те сред ства и броя дя ло ве, за ве ре ни по ин ди ви дуал на та 
му пар ти да, в ед но ме се чен срок от из вър шва не на прех вър ля не то.
2.1.3. Да под дър жа ин ди ви дуал на та оси гу ри тел на пар ти да на ОСИ ГУ РЕ НО ЛИ ЦЕ, по коя то от чи та да та та и раз ме ра на пре ве де ни-
те внос ки за ОСИ ГУ РЕ НО ЛИ ЦЕ, да та та и раз ме ра на нап ра ве ни те уд ръж ки и съб ра ни так си, как то и броя дя ло ве, съот вет ства щи 
на вся ка внос ка.
2.1.4. Да уп рав ля ва сред ства та на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ с гри жа та на до бър тър го вец в съот вет ствие с раз по ред би те на Пра вил ни ка 
и за ко ни те на стра на та, в ин те рес на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ, ка то спаз ва прин ци пи те на качество, на деж дност, лик вид ност, до ход-
ност и ди вер си фи ка ция.
2.1.5. Да раз пре де ля и от чи та реа ли зи ра ния до ход от ин вес ти ра не то на сред ства та на ФОН ДА. До хо дът от ин вес ти ра не на сред-
ства та на ФОН ДА се включ ва при оп ре де ля не то на стой ност та на един дял. Тъй ка то все ки дял пред став ля ва про пор цио нал на част 
от нет ни те ак ти ви на ФОН ДА, стой ност та на един дял под ле жи на ежед нев на прео цен ка, ка то та зи стой ност мо же да се по кач ва и 
да се по ни жа ва. Пол зи те и за гу би те от про мя на та на стой ност та на де ла са за смет ка на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ.
2.1.6. Да уве до мя ва за вся ко из ме не ние и до пъл не ние на Пра вил ни ка или Инвестиционната политика на ФОНДА съгласно 
изискванията на КСО чрез пуб ли ка ция в два цен трал ни ежед нев ни ка и на ин тер нет стра ни ца та на ДРУ ЖЕС ТВО ТО на ад рес: www.
ubb-pensions.bg. ДРУЖЕСТВОТО следва да предостави на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ при поискване заверено копие от Правилника и 
Инвестиционната политика на ФОНДА.
2.1.7. ДРУ ЖЕС ТВО ТО има пра во за из вър шва не на дей ност та по до пъл ни тел но доб ро вол но пен сион но оси гу ря ва не да съ би ра 
так си и уд ръж ки.

а) за уп рав ле ние то на ак ти ви те на Доб ро вол ния пен сио нен фонд ДРУ ЖЕС ТВО ТО съ би ра ин вес ти цион на так са в раз мер на 
10 /де сет/ на сто от реа ли зи ра ния по ло жи те лен до ход от ин вес ти ра не то на сред ства та на Доб ро вол ния пен сио нен фонд.

б) так са в раз мер на 5 ле ва при вся ко из тег ля не /из ця ло или час тич но/ на нат ру па ни те сред ства по ин ди ви дуал на та оси гу-
ри тел на пар ти да, из вър ше но пре ди при до би ва не на пра во на пен сия за осигурителен стаж и възраст по реда на част 
първа от КСО.

2.1.8. ДРУ ЖЕС ТВО ТО не съ би ра встъ пи тел на так са и не пра ви уд ръж ки от по лу че ни те сред ства при тях но то прех вър ля не от доб ро-
вол ния пен сио нен фонд, по со чен в т. 1 от Спе ци фич ни те ус ло вия.
2.1.9. Да предоставя на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, при поискване, информация за натрупаните средства по индивидуалната му 
осигурителна партида, постъпленията и изплатените суми през календарната година, събраните такси и удръжки от Дружеството, 
разпределения доход от инвестирането на средствата на ФОНДА. Да изпраща извлечение от индивидуалната партида на 
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ за предходната календарна година до 31 май всяка година, както и да изпрати извлечение от индивидуалната 
осигурителна партида при прехвърляне на средствата на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в друг доброволен пенсионен фонд по утвърден 
образец. Информацията се изпраща по пощата или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги, в случай че ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е дало своето изрично писмено съгласие за този начин 
на уведомяване.

III. Права и задължения на осигуреното лице и неговите наследници

3.1. ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ се за дъл жа ва:
3.1.1. Да уве до ми ДРУ ЖЕС ТВО ТО в 14-дне вен срок за про ме ни в лич ни те си дан ни.
3.1.2. Ако ня кое от по со че ни те ли ца в т. 2 от спе ци фич ни те ус ло вия по чи не пре ди ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ, той се за дъл жа ва да уве-
до ми ДРУ ЖЕС ТВО ТО в 14-дне вен срок за но во раз пре де ле ние на сред ства та меж ду ос та на ли те ли ца или да по со чи дру го ли це 
(дру ги ли ца) на не го во мяс то при за паз ва не или из ме не ние раз пре де ле ние то на сред ства та. При не по соч ва не на но во ли це (ли ца) 
де лът на по чи на ло то ли це (по чи на ли те ли ца) се раз пре де ля, ка то се за паз ват про пор ции те меж ду ос та на ли те по со че ни ли ца. Ако 
ня ма ли ца, по со че ни по то зи на чин, сред ства та по ин ди ви дуал на та пар ти да се дъл жат на нас лед ни ци те по за кон.
3.2. ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ има пра во:
3.2.1. Да поиска от ДРУЖЕСТВОТО, извън случаите по чл. 2.1.9 от ДОГОВОРА, информация за своята индивидуална партида, както 
и информация относно постигнатата реална доходност по партидата си.
3.2.2.  Да поиска да му бъде издаден уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата 
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индивидуална партида и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.
3.2.3. Да из тег ли нат ру па на та су ма в ин ди ви дуал на та си пар ти да по ДО ГО ВО РА или част от нея по вся ко вре ме, по ред и на чин, 
оп ре де ле ни в Пра вил ни ка.
3.2.4. Да прех вър ли нат ру па на та су ма в ин ди ви дуал на та си пар ти да по ДО ГО ВО РА или част от нея в друг доб ро во лен пен сио нен 
фонд, но не по ве че от вед нъж в рам ки те на ед на ка лен дар на го ди на, съг лас но Пра вил ни ка. Из вън слу чаи те по пред ход но то из-
ре че ние ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ има пра во да прех вър ли нат ру па ни те сред ства по ин ди ви дуал на та си пар ти да в друг фонд, уп рав-
ля ван от дру го пен сион ноо си гу ри тел но дру жес тво, при не съг ла сие с из вър ше ни про ме ни в Пра вил ни ка или Инвестиционната 
политика на ФОНДА, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба. Прех вър ля не то на сред ства та се 
из вър шва в съот вет ствие с КСО, На ред ба №3 от 24.09.2003 г. на Ко ми сия та за фи нан сов над зор и Пра вил ни ка.
3.2.5. Да прех вър ли нат ру па на та су ма в ин ди ви дуал на та си пар ти да по ДО ГО ВО РА или част от нея на съп руг/ съп ру га или на род-
ни ни по пра ва ли ния от пър ва или вто ра сте пен, в съ щия или друг фонд за до пъл ни тел но доб ро вол но пен сион но оси гу ря ва не, но 
не по ве че от вед нъж в рам ки те на ед на ка лен дар на го ди на, съг лас но Пра вил ни ка.
3.2.6. С ед но ме сеч но пис ме но пре диз вес тие да прек ра ти вре мен но вна ся не то на пе рио дич ни те оси гу ри тел ни внос ки.
3.2.7. На лич на пен сия за ста рост, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не на нат ру па ни те сред ства при след ни те ус ло вия:

а) при при до би ва не пра во на пен сия за оси гу ри те лен стаж и въз раст по ре да на част пър ва от КСО; или
б) по же ла ние на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ до пет го ди ни пре ди на вър шва не на въз раст та по чл. 68, ал. 1-3 от КСО.

3.2.8. На лич на пен сия за ин ва лид ност, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не на нат ру па ни те сред ства при трай на за гу ба на ра-
бо тос по соб ност 50 (пет де сет) и над 50 (пет де сет) на сто.
3.3.1. При смърт на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ пра во то на нас лед стве на пен сия, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не от ФОН ДА при до-
би ват ли ца та, по со че ни в т. 2 от спе ци фич ни те ус ло вия на ДО ГО ВО РА, или нас лед ни ци те по за кон, в слу чаи те ко га то ОСИ ГУ РЕ НО ТО 
ЛИ ЦЕ не е по со чи ло та ки ва ли ца. В то зи слу чай ли ца та по пред ход но то из ре че ние имат пра во на из бор меж ду съот вет ния вид пен-
сия, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не на нат ру па ни те сред ства по ин ди ви дуал на та пар ти да на по чи на ло то ОСИ ГУ РЕ НО ЛИ ЦЕ.
3.3.2. Наследниците на починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ имат право да изискат от ДРУЖЕСТВОТО писмена информация за полагащите 
им се средства от индивидуалната партида на починалия и условията, определящи третирането на тези средства. ДРУЖЕСТВОТО 
предоставя информацията в 7-дневен срок от получаване на искането.

IV. Условия и ред за отпускане и изплащане на допълнителна пенсия, еднократно или разсрочено
изплащане на средства

4.1. ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ има пра во да из тег ли ед нок рат но по вся ко вре ме сред ства та, нат ру па ни по ин ди ви дуал на та му пар ти да 
от лич ни внос ки.
4.2. (1) При при до би ва не пра во на пен сия или до 5 го ди ни пре ди на вър шва не на въз раст та за пен сио ни ра не по чл. 68, ал. 1-3 от 
КСО, ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ има пра во на лич на пен сия за ста рост, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не на нат ру па ни те сред ства 
по ин ди ви дуал на та му оси гу ри тел на пар ти да.
(2) Лич на сроч на пен сия за ста рост се от пус ка са мо ако ме сеч ният й раз мер е не по-ма лък от 15 /пет на де сет/ на сто от раз ме ра на 
ми ни мал на та ме сеч на ра бот на зап ла та за стра на та към да та та на от пус ка не то на та зи пен сия. В слу чай че из чис ле ният ме се чен 
раз мер на пен сия та е по-ма лък от 15 /пет на де сет/ на сто от раз ме ра на ми ни мал на та ме сеч на ра бот на зап ла та за стра на та, то то-
га ва нат ру па ни те сред ства се из пла щат на вед нъж или раз сро че но след при до би ва не пра во на пен сия за ста рост.
4.3. (1) При трай на за гу ба на ра бо тос по соб ност 50 /пет де сет/ и над 50 /пет де сет/ на сто ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ има пра во на лич на пен-
сия за ин ва лид ност, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не на нат ру па ни те сред ства по ин ди ви дуал на та му оси гу ри тел на пар ти да.
(2) Лич на та пен сия за ин ва лид ност се от пус ка са мо ако ме сеч ният й раз мер е не по-ма лък от 15 /пет на де сет/ на сто от раз ме ра на 
ми ни мал на та ме сеч на ра бот на зап ла та за стра на та към да та та на от пус ка не то на та зи пен сия. В слу чай че из чис ле ният ме се чен 
раз мер на пен сия та е по-ма лък от 15 /пет на де сет/ на сто от раз ме ра на ми ни мал на та ме сеч на ра бот на зап ла та за стра на та, то 
то га ва нат ру па ни те сред ства се из пла щат на вед нъж или раз сро че но.
4.4. При смърт на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ пра во то на нас лед стве на пен сия, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не от ФОН ДА при-
до би ват ли ца та, по со че ни в т. 2 от спе ци фич ни те ус ло вия на ДО ГО ВО РА, или нас лед ни ци те по за кон, в слу чаи те ко га то ОСИ ГУ РЕ-
НО ТО ЛИ ЦЕ не е по со чи ло та ки ва ли ца.
4.5. (1) ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ или ли ца та, по со че ни в т. 2 от спе ци фич ни те ус ло вия на ДО ГО ВО РА, съот вет но нас лед ни ци те по за кон, 
из ра зя ват же ла ние то си от нос но на чи на на из пла ща не на сред ства та с пис ме на Мол ба-дек ла ра ция, към коя то за дъл жи тел но при-
ла гат необ хо ди ми те до ку мен ти, удос то ве ря ва щи при до би ва не то на пра во то на пен сия, ед нок рат но или раз сро че но из пла ща не.
(2) ДРУ ЖЕС ТВО ТО раз глеж да мол ба та в срок до 20 дни от за веж да не то й. В срок до 10 дни след из ти ча не то сро ка по пред ход но то 
из ре че ние, в слу чаи те на ед нок рат но из пла ща не, ДРУ ЖЕС ТВО ТО уве до мя ва ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ с пис ме но Ре ше ние за раз ме ра 
на су ма та и сро ка за из пла ща не то й.
(3) В слу чаи те на из пла ща не на пен сия или при раз сро че но из пла ща не, в 10-днев ния срок ДРУ ЖЕС ТВО ТО под пис ва пен сио нен 
до го вор с ли це то, съот вет но до го вор за раз сро че но из пла ща не.
(4) ДРУ ЖЕС ТВО ТО из пла ща от пус на та та пен сия до 20-то чис ло на ме се ца, след ващ то зи, за кой то се по ла га. Раз хо ди те за из-
пла ща не на от пус на ти пен сии в слу чаи те на пла ща не в ле ва по бан ко ва смет ка в стра на та са за смет ка на ДРУ ЖЕС ТВО ТО, а при 
изплащане чрез пощенски запис, разходите са за сметка на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, съответно – на неговите наследници.

V. Обработване на лични данни

5.1. ДРУЖЕСТВОТО администрира и обработва личните данни, предоставени от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, при спазване на изискванията 
на Кодекса за социално осигуряване, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно 
защитата на данните).
5.2. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да използва предоставените му лични данни за обслужване на Договора и за изпълнение на 
задълженията, произтичащи от него.
5.3. ДРУЖЕСТВОТО може да разкрива на трети лица информация, съдържаща личните данни на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, само в 
случай, че това е предвидено в приложимата нормативна уредба или е необходимо за изпълнението на Договора.
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VI. Прекратяване на договора

6.1. ДО ГО ВО РЪТ се прек ра тя ва по взаим но, пис ме но из ра зе но съг ла сие на стра ни те, или ед нос тран но от ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ с 
ед но ме сеч но пис ме но пре диз вес тие.
6.2. ДО ГО ВО РЪТ се прек ра тя ва при ед нок рат но из тег ля не на ця ла та нат ру па на су ма по ин ди ви дуал на та пар ти да на ОСИ ГУ РЕ НО ТО 
ЛИ ЦЕ, при прех вър ля не на ця ла та нат ру па на су ма по ин ди ви дуал на та пар ти да на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ в друг доб ро во лен пен сио нен 
фонд, как то и в слу чаи те на прех вър ля не на нат ру па ни те сред ства на съп руг или род ни на при ус ло вия та на чл. 102 от Пра вил ни ка.
6.3. ДО ГО ВО РЪТ се прек ра тя ва ед нос тран но, без пре диз вес тие от ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ, при из па да не в не със тоя тел ност на ДРУ-
ЖЕС ТВО ТО. В слу чаи те на не със тоя тел ност на ДРУ ЖЕС ТВО ТО сред ства та, нат ру па ни по ин ди ви дуал на та пар ти да на ОСИ ГУ РЕ НО ТО 
ЛИ ЦЕ, се прех вър лят в друг фонд за до пъл ни тел но доб ро вол но пен сион но оси гу ря ва не, уп рав ля ван от дру го пен сион ноо си гу ри-
тел но дру жес тво. В ед но ме се чен срок от из вър шва не то на прех вър ля не то дру жес тво то, в чий то фонд са прех вър ле ни сред ства та, 
уве до мя ва оси гу ре ни те ли ца, пен сио не ри те и оси гу ри те ли те, кои то пра вят внос ки за своя смет ка, за из вър ше но то прех вър ля не. В 
ед но ме се чен срок след уве до мя ва не то ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ има пра во да прех вър ли сред ства та си в из бран от не го доб ро во лен 
пен сио нен фонд или да из тег ли от ин ди ви дуал на та си пар ти да сред ства та, нат ру па ни от лич ни внос ки.
6.4. ДО ГО ВО РЪТ се прек ра тя ва при смърт на ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ.
6.5. ДО ГО ВО РЪТ не мо же да бъ де прек ра тен ед нос тран но от ДРУ ЖЕС ТВО ТО.

VII. Заключителни разпоредби

7.1. ДО ГО ВО РЪТ се сключ ва за неоп ре де ле но вре ме и вли за в си ла от да та та на под пис ва не то му от стра ни те. В слу чаи те, ко га то 
вът реш ни те про це ду ри на ДРУ ЖЕС ТВО ТО изис кват сключ ва не то на ДО ГО ВО РА да бъ де одоб ре но от Из пъл ни те лен ди рек тор на 
ДРУ ЖЕС ТВО ТО, ДО ГО ВО РЪТ вли за в си ла след одоб ре ние то му.
7.2. Всич ки спо ро ве по из пъл не ние то на ДО ГО ВО РА се уреж дат меж ду стра ни те доб ро вол но чрез не пос ред стве ни пре го во ри меж-
ду тях. В слу чай че при пре го во ри те не бъ де пос тиг на то спо ра зу ме ние, спо ро ве те са под съд ни на ком пе тен тния съд в град Со фия.
7.3. Из ме не ния и до пъл не ния на ДО ГО ВО РА се пра вят по взаим но съг ла сие на стра ни те. Ко га то из ме не ния та и до пъл не ния та се 
на ла гат от из ме не ния и до пъл не ния на Пра вил ни ка, съ щи те вли зат в си ла от да та та на вли за не в си ла на съот вет ни те про ме ни в 
Пра вил ни ка.
7.4. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ се съгласява предоставените от него лични данни да послужат като основание за актуализация на личните 
му данни в случай на несъответствие между данните, съдържащи се в този договор, и вече обработвани данни от Дружеството, 
ако такива са били предоставени от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ поради наличието на сключен договор за осигуряване в друг фонд за 
допълнително пенсионно осигуряване на Дружеството.
ОСИ ГУ РЕ НО ТО ЛИ ЦЕ се съг ла ся ва, че всич ки уве дом ле ния, пис ма и вся ка дру га ко рес пон ден ция от ДРУ ЖЕС ТВО ТО мо же да бъ де 
из пра ща на на ад ре са на ко рес пон ден ция и на елек трон ния ад рес - по из бор на ДРУ ЖЕС ТВО ТО. Вся ка ед на от две те фор ми за уве-
до мя ва не ще се счи та за ре дов но уве до мя ва не от стра на на ДРУ ЖЕС ТВО ТО.
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е запознато и приема условията на ДОГОВОРА, както и условията на Правилника и Инвестиционната полити-
ка на ФОНДА, неразделна част от ДОГОВОРА, което удостоверява с подписа си на тази страница. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ потвърждава, 
че е запознато и е получило актуална информация относно основните характеристики на ФОНДА и относно участието в него. 
ДОГОВОРЪТ е съставен и подписан в два екземпляра – един за ДРУЖЕСТВОТО и един за ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.

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

Осигурителен посредник или упълномощено лице от
осигурителен посредник - ЮЛ  (име, презиме и фамилия)  Сл. № Подпис 

Осигурено лице За Дружеството 

Име, фамилия и подпис   Име, фамилия, подпис и печат

Проверка на идентификация  (попълва се от представител на Дружеството,
извършил проверката на идентификацията)

Дата Час Офис 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

Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне
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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

Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне
на средства, натрупани от лични вноски, от друг пенсионен фонд




