София 1113, ул ТИНТЯВА 13Б; www.poc-doverie.bg
тел.: 02/937 50 72, 02/46 46 173 тел.: 0700 13 400 (на цената на един селищен разговор от цялата страна)

Образец само за информация! Генерира се автоматично, от системата на ПОК „Доверие“,
след въвеждане на Вашите лични данни, при Ваше посещение в офис на Компанията!

Вх. №

Дата:

г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за ползване на пенсионни права от Универсален пенсионен фонд „Доверие” от
Лични данни на получателя на средствата
……………………………………………………………….
ЕГН: …………………, л.к.№ …………………, издадена от ………………, издадена на ………………. г.
или идентификационен № на чужденец:………………, дата на раждане: ……………… и легитимационен документ (вид,
серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)
Постоянен адрес: Област: …………………Община: ………………… ПК: …….
……………………………………
Настоящ адрес: Област: ………………… Община: ………………….. ПК: …….
……………………………………
тел. …………………
e-mail: …………………
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Заявявам, че желая да ползвам правото си за пенсиониране при навършена възраст, като натрупаната сума ми бъде
изплатена еднократно.
Средствата да се изплатят:
[_] Чрез съществуваща банкова сметка в лева:
IBAN: …………………..…… , BIC: ………………… , банка: ……………………………………
[ ] Чрез разкрита от Дружеството сметка в платежна институция (издател на сметка):
банка: ……………………………………, код на клон:
Давам съгласието си личните ми данни да бъдат предоставени на посочената платежна институция за целите на
разкриване на сметката. Информиран/а съм, че за разкриване на сметката, трябва да посетя, лично, посоченият,
в това заявление, офис на платежната институция в едноседмичен срок от регистриране на това заявление.
[_] Чрез пощенски запис на следния адрес: ПК: _, _, _
Приложени копия на документи:
1. Служебен документ с подпис от платежна институция, удостоверяващ идентичността на посочената в
заявлението съществуваща сметка.
2. Друго ________________________________________________________
Декларирам, че получих предварителна информация за пенсионните ми права в УПФ „Доверие“, преди
подаването на настоящето заявление.
Информиран/а съм за правата ми по отношение на защита на личните ми данни, както и че мога да получа
подробна информация за тях, в офис или сайта на ПОК „Доверие“ АД: www.poc-doverie.bg.
Подпис: ....................................................

