ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍȹȈȒȢȔȟȓȈȓ
ǶǹǵǶǪǵǨǰǵǼǶǸǴǨǾǰȇǯǨǶǹǰǫǻǸǭǵǰǺǭǳǰǾǨ

ǷȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȈȒȖȔȗȈȕȐȧÄǬȖȊȍȘȐȍ´ǨǬ
ǷȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȍȕȗȍȕșȐȖȕȍȕȜȖȕȌÄǬȖȊȍȘȐȍ´
ǨȒȞȐȖȕȍȘȐȗȘȐȚȍȎȈȊȈȡȐȐȕȈȌȕȈșȚȖȖȚȒȈȗȐȚȈȓȈȕȈǷǶǲÄǬȖȊȍȘȐȍ´ǨǬ
ȹ

ǰȔȍȗȘȍȏȐȔȍȜȈȔȐȓȐȧȏȈǼǳǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍȐǭǰǲȏȈȆǳ

ǸȈȏȔȍȘȕȈțȟȈșȚȐȍȚȖȊȒȈȗȐȚȈȓȈ
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ǟǲǨǲǪǶǺǸȇǩǪǨǬǨǯǵǨǭǺǭȗȘȐȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȖȚȍȌȐȕȊȌȘțȋȜȖȕȌȏȈȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖȏȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖȗȍȕșȐȖȕȕȖ
I. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно
ȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍ
ǼǬǯǷǶ
осигуряване (ФДЗПО)

1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
ǰȏȉȖȘȢȚȕȈȗȍȕșȐȖȕȍȕȜȖȕȌȍȓȐȟȍȕȐșȊȖȉȖȌȍȕ
Вие имате
даȌȈ
изберете
в кой
професионален
пенсионен
фонд
да сеȌȈ
осигурявате
и не сте
длъжни
да се съобра
ǪȐȍ
ȐȔȈȚȍправо
ȗȘȈȊȖсвободно
șȊȖȉȖȌȕȖ
ȐȏȉȍȘȍȚȍ
Ȋ ȒȖȑ
ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȍȕ
ȗȍȕșȐȖȕȍȕ
ȜȖȕȌ
șȍ ȖșȐȋțȘȧȊȈȚȍ
Ȑ ȕȍ
șȚȍ ȌȓȢȎȍȕ
ȌȈ șȍ
зявате с препоръките на Вашия работодател, синдикални дейци или други лица.
șȢȖȉȘȈȏȧȊȈȚȍșȗȘȍȗȖȘȢȒȐȚȍȕȈǪȈȠȐȧȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓșȐȕȌȐȒȈȓȕȐȌȍȑȞȐȐȓȐȌȘțȋȐȓȐȞȈ
Във връзка
друг
пенсионен
фонд,
пенсионноосигурителните
дружества,
техните
акционери,
осигурителни
поǪȢȊ
ȊȘȢȏȒȈсșпрехвърлянето
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȚȖВи
ǪȐвȊ
ȌȘțȋ
ȗȍȕșȐȖȕȍȕ
ȜȖȕȌ
ȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȚȍ
ȌȘțȎȍșȚȊȈ
ȚȍȝȕȐȚȍ
ȈȒȞȐȖȕȍȘȐ
ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐ
средници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават, под каквато и да е форма, специални привиȗȖșȘȍȌȕȐȞȐȐȓȐȌȘțȋȐȓȐȞȈȕȧȔȈȚȗȘȈȊȖȌȈǪȐȗȘȍȌȖșȚȈȊȧȚȌȈȗȘȍȌȓȈȋȈȚȐȓȐȌȈȖȉȍȡȈȊȈȚȗȖȌȒȈȒȊȈȚȖȐȌȈȍȜȖȘȔȈșȗȍȞȐȈȓȕȐ
легии, подаръци, услуги или други облаги.
ȗȘȐȊȐȓȍȋȐȐȗȖȌȈȘȢȞȐțșȓțȋȐȐȓȐȌȘțȋȐȖȉȓȈȋȐ
Процедурата за промяна на участие е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и

ǷȘȖȞȍȌțȘȈȚȈȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍȍȗȖȌȘȖȉȕȖțȘȍȌȍȕȈȊǵȈȘȍȌȉȈȹȕȈǲǼǵȏȈȘȍȌȈȐȕȈȟȐȕȈȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍȐȏȈ
за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȕȈȕȈȚȘțȗȈȕȐȚȍșȘȍȌșȚȊȈȕȈȖșȐȋțȘȍȕȖȓȐȞȍȖȚȍȌȐȕȜȖȕȌȏȈȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍȊȌȘțȋșȢȖȚȊȍȚȍȕ
ȜȖȕȌ
țȗȘȈȊȓȧȊȈȕот
ȖȚдруго
ȌȘțȋȖ
ȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȖ
ȌȘțȎȍșȚȊȖ
ǨȒȚțȈȓȕȐȧȚ
ȚȍȒșȚ
ȕȈȘȍȌȉȈȚȈ
ȔȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȕȈȔȍȘȐȚȍ
ȕȈ ȐȕȚȍȘȕȍȚ
фонд, управляван
пенсионноосигурително
дружество.
Актуалният
текст
на ȕȈ
наредбата
можете
да намерите
на интернет
страșȚȘȈȕȐȞȈȚȈȕȈǲǼǵ
ZZZIVFEJ 
ницата на КФН (www.fsc.bg).
ǹȓțȟȈȐȊȒȖȐȚȖȐȔȈȚȍȗȘȈȊȖȌȈșȍȗȘȍȝȊȢȘȓȐȚȍ
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите

ǪȐȍȐȔȈȚȍȗȘȈȊȖȌȈșȍȗȘȍȝȊȢȘȓȐȚȍȊȌȘțȋǼǬǯǷǶșȓȍȌȐȏȚȐȟȈȕȍȚȖȕȈȍȌȕȈȋȖȌȐȕȈȖȚȏȈȗȖȟȊȈȕȍȕȈțȟȈșȚȐȍȚȖǪȐȊȢȊȜȖȕȌȈ
Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО, след изтичането на една година от започване на участието Ви във фонда,
ȊȒȖȑȚȖșȚȍȖșȐȋțȘȍȕȐ
в който сте осигурени.

ǪȐȍȔȖȎȍȚȍȌȈșȍȗȘȍȝȊȢȘȓȐȚȍȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȖȚȗȍȘȐȖȌȈȕȈțȟȈșȚȐȍȊȢȊȜȖȕȌȈȊșȓȍȌȕȐȚȍșȓțȟȈȐ
Вие можете да се прехвърлите, независимо от периода на участие във фонда, в следните случаи:
∙ при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подадете заявление за про
ȗȘȐȕȍșȢȋȓȈșȐȍșȐȏȊȢȘȠȍȕȐȗȘȖȔȍȕȐȊȗȘȈȊȐȓȕȐȒȈȐȓȐȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȚȈȗȖȓȐȚȐȒȈȕȈȜȖȕȌȈȈȒȖȗȖȌȈȌȍȚȍȏȈȧȊȓȍȕȐȍȏȈ
ȗȘȖȔȧȕȈ
ȕȈ țȟȈșȚȐȍ
Ȋ ȚȘȐȔȍșȍȟȍȕ
ȖȚ țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȍȚȖ
ȏȈсȚȖȊȈ
ș ȐȏȒȓȦȟȍȕȐȍ
ȕȈ șȓțȟȈȐȚȍ
ȒȖȋȈȚȖ
ȚȍȏȐ ȗȘȖȔȍȕȐ
ȗȘȖȐȏȚȐȟȈȚ
ȖȚ
мяна на участие,
в тримесечен
срок șȘȖȒ
от уведомлението
за това,
изключение
на случаите,
когато тези
промени
произтичат
от изменение
ȐȏȔȍȕȍȕȐȍȊȕȖȘȔȈȚȐȊȕȈȚȈțȘȍȌȉȈȐȓȐșȍȐȏȊȢȘȠȊȈȗȘȖȔȧȕȈȊșȍȌȈȓȐȡȍȚȖȐȓȐȈȌȘȍșȈȕȈțȗȘȈȊȓȍȕȐȍȕȈǷǶǬ
в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурително дружество.

ȗȘȐȗȘȍȖȉȘȈȏțȊȈȕȍȐȓȐȗȘȍȒȘȈȚȧȊȈȕȍȕȈȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȖȚȖȌȘțȎȍșȚȊȖȐȓȐȕȈțȗȘȈȊȓȧȊȈȕȐȧȖȚȕȍȋȖȜȖȕȌȒȢȌȍȚȖ
∙ при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте
șȚȍȖșȐȋțȘȍȕȐ
осигурени.
ǷȖȌȈȊȈȕȍȕȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȐșȒȓȦȟȊȈȕȍȕȈȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕȌȖȋȖȊȖȘ
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор


ǯȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖșȍȗȖȌȈȊȈȊȖȜȐșȕȈȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȖȚȖȌȘțȎȍșȚȊȖțȗȘȈȊȓȧȊȈȡȖȜȖȕȌȈȊȒȖȑȚȖȎȍȓȈȍȚȍȌȈȗȘȍȔȐȕȍȚȍ
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете
ÄȕȖȊȖȚȖ´дружество),
ȌȘțȎȍșȚȊȖ чрез
ȟȘȍȏ
ȕȍȋȖȊ
ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕ
ȗȖșȘȍȌȕȐȒ
Ȋ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȈ
ȜȖȘȔȈ
ǲȖȋȈȚȖ
ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖ
șȍ ȗȖȌȈȊȈ
ȕȈ ȝȈȘȚȐȍȕ
(„новото“
негов
осигурителен
посредник
илиȐȓȐ
в електронна
форма.
Когато
заявлението
се подава
на хартиен
носител,
ȕȖșȐȚȍȓȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȗȖȌȗȐșȢȚǪȐȊȢȘȝțȗȢȘȊȐȧȔțȍȒȏȍȔȗȓȧȘȌȈȉȢȌȍȕȖȚȈȘȐȈȓȕȖȏȈȊȍȘȍȕǭȓȍȒȚȘȖȕȕȖȚȖȏȈȧȊȓȍȕȐȍșȍȗȖȌȗȐșȊȈș
е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифиȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐșȊȈȓȐȌȍȕȒȢȔȌȈȚȈȚȈȕȈȐȏȊȢȘȠȊȈȕȍȕȈȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȚȖȐȏȧȊȓȍȕȐȍ
циран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.

ǷȘȐȗȘȖȔȧȕȈȊȢȊǪȈȠȐȚȍȐȔȍȕȈȐȓȐǭǫǵșȒȖȐȚȖșȚȍȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐȊȗȍȕșȐȖȕȕȐȧȜȖȕȌȊȒȖȑȚȖșȚȍȖșȐȋțȘȍȕȊșȓțȟȈȑȟȍȕȍ
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистрирани в пенсионния фонд, в който сте осигурени, в случай че не
șȚȍțȊȍȌȖȔȐȓȐȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖȏȈȗȘȖȔȧȕȈȚȈȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȌȈȗȘȐȓȖȎȐȚȍȒȢȔȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȏȈȊȍȘȍȕȐȖȚǪȈș
сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението, заверени от Вас ȗȘȐȗȖȌȈȌȍȕȖȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖ
(при подадено електронно
ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ±șȒȈȕȐȘȈȕȐ
заявление - сканирани),ȒȖȗȐȧȖȚȖȜȐȞȐȈȓȕȐȚȍȌȖȒțȔȍȕȚȐțȌȖșȚȖȊȍȘȧȊȈȡȐȚȖȊȈȖȉșȚȖȧȚȍȓșȚȊȖ
копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:


ȗȘȐпромяна
ȗȘȖȔȧȕȈ
ǭǫǵ
± țȌȖșȚȖȊȍȘȐȚȍȓȍȕ
ȌȖȒțȔȍȕȚ
ȖȚ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ
ǫǸǨǶ
ȒȢȔ ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖȚȖ
ȕȈ ȘȍȋȐȖȕȈȓȕȖȚȖ
∙ при
наȕȈ
ЕГН
- удостоверителен
документ
от съответната
службаșȓțȎȉȈ
ГРАО към
Министерството
на регионалното
развитие и
ȘȈȏȊȐȚȐȍ
Ȑ ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȑșȚȊȖȚȖ
ȖȉșȓțȎȊȈȡȈ
ȖȉȡȐȕȈȚȈ адрес,
ȗȖ ȗȖșȚȖȧȕȍȕ
ȐȓȐсъгласно
ȌȘțȋ ȌȖȒțȔȍȕȚ
șȢȋȓȈșȕȖ
ȌȍȑșȚȊȈȡȖȚȖ
Ȋ șȚȘȈȕȈȚȈ
благоустройството,
обслужваща общината
по постоянен
или другȈȌȘȍș
документ,
действащото
в страната
законодателство;
ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓșȚȊȖ
∙ при промяна на имената - удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.),

ȗȘȐȗȘȖȔȧȕȈȕȈȐȔȍȕȈȚȈ±țȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȍȏȈșȒȓȦȟȍȕȋȘȈȎȌȈȕșȒȐȉȘȈȒșȢȌȍȉȕȖȘȍȠȍȕȐȍ ȏȈȘȈȏȊȖȌȗȘȖȔȧȕȈȕȈȐȔȍȕȈȐ
удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
ȌȘ țȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȍȏȈȐȌȍȕȚȐȟȕȖșȚȕȈȐȔȍȕȈȐȓȐȌȘțȋȌȖȒțȔȍȕȚșȢȋȓȈșȕȖȌȍȑșȚȊȈȡȖȚȖȊșȚȘȈȕȈȚȈȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓșȚȊȖ
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице и в тази връзка, липсва

ǳȐȟȕȈȚȈȒȈȘȚȈȕȍȍȌȖȒțȔȍȕȚțȌȖșȚȖȊȍȘȧȊȈȡȗȘȖȔȧȕȈȊȚȘȐȚȍȐȔȍȕȈȐȓȐǭǫǵȕȈȖșȐȋțȘȍȕȖȚȖȓȐȞȍȐȊȚȈȏȐȊȘȢȏȒȈȓȐȗșȊȈ
необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие.
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐȖșȕȖȊȈȕȐȍȌȈșȍȗȘȐȓȈȋȈȒȖȗȐȍȖȚȕȍȧȒȢȔȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍ
Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие, се подписва и осигурителен договор с „новото“ дружество.

ǭȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖșȗȖȌȈȊȈȕȍȕȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍșȍȗȖȌȗȐșȊȈȐȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕȌȖȋȖȊȖȘșÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖ
Осигурителното Ви правоотношение с дружеството, в чийто фонд сте осигурен, и („старото“ дружество), се прекратява и договорът Ви
ǶșȐȋțȘȐȚȍȓȕȖȚȖǪȐȗȘȈȊȖȖȚȕȖȠȍȕȐȍșȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖȊȟȐȑȚȖȜȖȕȌșȚȍȖșȐȋțȘȍȕ ÄșȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖ șȍȗȘȍȒȘȈȚȧȊȈȐȌȖȋȖȊȖȘȢȚǪȐ
с „новото“ дружество влиза в сила, в деня на прехвърляне на средствата Ви, по сметката на фонда, управляван от „новото“ дружество
șÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȊȓȐȏȈȊșȐȓȈȊȌȍȕȧȕȈȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈǪȐȗȖșȔȍȚȒȈȚȈȕȈȜȖȕȌȈțȗȘȈȊȓȧȊȈȕȖȚÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖ
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор

ǳȐȞȍȚȖȒȖȍȚȖȗȘȐȍȔȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȍȌȓȢȎȕȖȌȈȔțȗȖșȚȈȊȐȊȝȖȌȧȡȕȖȔȍȘȐȌȈȗȖȗȢȓȕȐȊȕȍȋȖȐȊȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȧȌȖȋȖȊȖȘ
определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȚȍȏȈȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖȌȈȕȕȐǹȓțȎȐȚȍȓȧȚȕȈȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖȍȌȓȢȎȍȕȌȈțȌȖșȚȖȊȍȘȐȗȘȐȍȔȈȕȍȚȖșȐȔȍȌȓȢȎȕȖșȚȐȗȖȌȗȐșȈ
осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване
ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȧȚȗȖșȘȍȌȕȐȒșȐȔȍșȓțȎȍȉȍȕȕȖȔȍȘȐȗȖȌȗȐșȐȌȈǪȐȊȢȘȕȍȍȒȏȍȔȗȓȧȘȖȚȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȐȖȚȌȖȋȖȊȖȘȈǷȘȐȗȖȌȈȊȈȕȍ
на електронно заявление, електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще
ȕȈȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȏȈȧȊȓȍȕȐȍȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȒȖȗȐȍȖȚȕȍȋȖȐȖȚȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȧȌȖȋȖȊȖȘȗȖȌȗȐșȈȕȐșȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐȧȗȖȌȗȐșȕȈȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖ
бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
ȡȍȉȢȌȈȚȐȏȗȘȈȚȍȕȐȕȈǪȈȠȐȧHPDLOȈȌȘȍș

4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
ǸȈȏȋȓȍȎȌȈȕȍȕȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȖȚȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖțȗȘȈȊȓȧȊȈȡȖȜȖȕȌȈȊȒȖȑȚȖșȚȍȖșȐȋțȘȍȕ
„Старото“ дружество няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа șȢȖȚȊȍȚȕȖ±ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȚȖ
(съответно - електронното

ÄǹȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȕȧȔȈȌȈȗȘȐȍȔȍȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖǪȐȈȒȖȚȖȍȉȍȏȕȖȚȈȘȐȈȓȕȈȏȈȊȍȘȒȈȕȈȗȖȌȗȐșȈ
заявление
не
е
подписано
с
квалифициран
електронен
подпис),
с
непопълнени
или
неправилно
попълнени
данни. В такъв случай,
ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȕȍȍȗȖȌȗȐșȈȕȖșȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐș șȕȍȗȖȗȢȓȕȍȕȐȐȓȐȕȍȗȘȈȊȐȓȕȖȗȖȗȢȓȕȍȕȐȌȈȕȕȐǪȚȈȒȢȊșȓțȟȈȑ
„новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това, в 7-дневен срок с писмо, с обратна разписка или
ÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȍȌȓȢȎȕȖȌȈȈȕțȓȐȘȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖǪȐȐȌȈǪȐțȊȍȌȖȔȐȏȈȚȖȊȈȊȌȕȍȊȍȕșȘȖȒșȗȐșȔȖșȖȉȘȈȚȕȈȘȈȏȗȐșȒȈȐȓȐ
ȟȘȍȏȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕȗȖșȘȍȌȕȐȒȗȐșȔȍȕȖșȘȍȡțȗȖȌȗȐș
șȢȖȚȊȍȚȕȖȗȖȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȢȚșȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐș
чрез осигурителен посредник, писмено, срещу подпис (съответно
по електронен път с електронен подпис).

ÄǹȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȡȍȖȚȒȈȎȍȌȈȗȘȍȝȊȢȘȓȐǪȈȠȐȚȍșȘȍȌșȚȊȈȒȖȋȈȚȖ
„Старото“дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:

ȕȧȔȈȚȍȗȘȈȊȖȕȈȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍșȢȋȓȈșȕȖȚ
∙ нямате право на прехвърляне, съгласно т.2;

ȍȗȖȓțȟȐȓȖȖȚȌȊȍȐȓȐȗȖȊȍȟȍȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȌȘțȎȍșȚȊȈȏȈȧȊȓȍȕȐȧȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈǪȈȠȍȚȖțȟȈșȚȐȍ
∙ е получило от две или повече пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на Вашето участие.

ǰȏȊȢȕȚȖȊȈÄșȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȔȖȎȍȌȈȖȚȒȈȎȍȌȈȘȈȏȋȓȍȌȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖǪȐȒȖȋȈȚȖ
Извън това, „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:


ǪȈȠȐȚȍимена
ȐȔȍȕȈ
ȐȓȐ
ǭǫǵ
șȢȊȗȈȌȈȚ
ș ȈȒȚțȈȓȕȐ
ȌȈȕȕȐ
Ȋ ȌȖȒțȔȍȕȚȐȚȍ
ș то
ȒȖȐȚȖ
ȚȖ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ
Ȑ ȒȢȔ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖ
ȕȍ șȈ
∙ Вашите
или
ЕГН
не ȕȍ
съвпадат
с актуални
данни
в документите,
с които
разполага
и към заявлението
не са приложени
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȌȖȒțȔȍȕȚȐȚȍțȌȖșȚȖȊȍȘȧȊȈȡȐȗȘȖȔȧȕȈȊȓȐȟȕȐȚȍȌȈȕȕȐ
документите, удостоверяващи промяна в личните данни;

ȊȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȕȍȍȖȚȉȍȓȧȏȈȕȖȐȏȘȐȟȕȖȖșȕȖȊȈȕȐȍȚȖȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍ
в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.

ǶȚȒȈȏȢȚȕȈÄșȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖșȍȐȏȗȘȈȡȈȌȖÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȖȚȒȖȍȚȖȐȔȈȚȍȗȘȈȊȖȌȈȗȖȓțȟȐȚȍȏȈȊȍȘȍȕȖ
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“дружество, от което имате право да получите заверено șȢȖȚȊȍȚȕȖ±
(съответно ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖ
електронно)ȒȖȗȐȍȖȚȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖșȢȌȢȘȎȈȡȖȔȖȚȐȊȐȚȍȏȈȖȚȒȈȏȈ
копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
ǷȖȌȈȊȈȕȍȕȈȊȢȏȘȈȎȍȕȐȍșȘȍȡțȖȚȒȈȏȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍ
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие

ǯȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖ
ǪȐще
ȡȍ
ȉȢȌȍ
ȘȈȏȋȓȍȌȈȕȖ
șȓȍȌ
ȐȏȚȐȟȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȒȈȓȍȕȌȈȘȕȖȚȖ
ȚȘȐȔȍșȍȟȐȍ
ȋȖ ȗȖȌȈȓȐ
ȖȋȓȍȌ
Заявлението Ви
бъде
разгледано,
след
изтичането
на календарното
тримесечие,
през ȗȘȍȏ
което ȒȖȍȚȖ
сте го șȚȍ
подали,
с оглед ș
изискваȐȏȐșȒȊȈȕȍȚȖȜȖȕȌȖȊȍȚȍȌȈȗȖșȚȐȋȈȚȔȐȕȐȔȈȓȕȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȒȖȧȚȖșȍȖȗȘȍȌȍȓȧȕȈȚȘȐȔȍșȍȟȐȍǪȕȈȟȈȓȖȚȖȕȈȔȍșȍȞȈșȓȍȌȊȈȡȚȖȊȈ
нето фондовете да постигат минимална доходност, която се определя на тримесечие. В началото на месеца, следващ това


ȚȘȐȔȍșȍȟȐȍȗȘȖȊȍȘȍȚȍȊÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȌȈȓȐȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖǪȐȍțȊȈȎȍȕȖǪșȓțȟȈȑȕȈȖȚȒȈȏȔȖȎȍȚȍȌȈȗȖȌȈȌȍȚȍȊȢȏȘȈȎȍȕȐȍ
тримесечие, проверете в „новото” дружество, дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ, можете да подадете възраȟȘȍȏÄȕȖȊȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍȌȈșȍȖșȊȍȌȖȔȐȚȍȖȚȕȍȋȖȏȈșȘȖȒȈȏȈȚȖȊȈǲȢȔȊȢȏȘȈȎȍȕȐȍȚȖȚȘȧȉȊȈȌȈȗȘȐȓȖȎȐȚȍȊșȐȟȒȐ
жение, чрез „новото” дружество. Необходимо е да се осведомите, от него, за срока за това. Към възражението трябва да приложите
ȗȐșȔȍȕȐȌȖȒȈȏȈȚȍȓșȚȊȈȕȈȒȖȐȚȖȚȖșȍȖșȕȖȊȈȊȈȈȗȘȐȕȍșȢȖȚȊȍȚșȚȊȐȍȐȓȐȗȘȖȔȧȕȈȕȈǪȈȠȐȚȍȐȔȍȕȈȐȓȐǭǫǵȐȏȈȊȍȘȍȕȐȖȚǪȈș
всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН - и заверени от
ȒȖȗȐȧȖȚȖȜȐȞȐȈȓȕȐȚȍȌȖȒțȔȍȕȚȐțȌȖșȚȖȊȍȘȧȊȈȡȐșȢȖȚȊȍȚȕȐȚȍȌȈȕȕȐÄǹȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȍȌȓȢȎȕȖȌȈǪȐȐȏȗȘȈȚȐȘȍȠȍȕȐȍȚȖșȐȗȖ
Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото” дружество е длъжно да Ви изпрати решението
ȗȖȌȈȌȍȕȖȚȖȖȚǪȈșȊȢȏȘȈȎȍȕȐȍșȗȐșȔȖșȖȉȘȈȚȕȈȘȈȏȗȐșȒȈ
си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.

ǲȖȋȈȚȖ
ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖза
ȏȈпромяна
ȗȘȖȔȧȕȈ
țȟȈșȚȐȍ
ȍ ȗȖȌȈȌȍȕȖ
ȒȈȚȖ
ȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕ
ȌȖȒțȔȍȕȚ
ȊȢȏȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
șȍ ȗȖȌȈȌȍ
ȗȖ
Когато заявлението
наȕȈ
участие
е подадено
като
електронен
документ,
възражението
можеȔȖȎȍ
да сеȌȈ
подаде
по елекȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȢȚȗȖȌȗȐșȈȕȖșȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐșȊȈȓȐȌȍȕȒȢȔȌȈȚȈȚȈȕȈȐȏȊȢȘȠȊȈȕȍȕȈȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȚȖȐȏȧȊȓȍȕȐȍǪ
тронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв
ȚȈȒȢȊ
șȓțȟȈȑ
ȒȢȔ
șȍ ȗȘȐȓȈȋȈȚ
șȒȈȕȐȘȈȕȐ
ȒȖȗȐȧ
ȖȚ ȌȖȒțȔȍȕȚȐȚȍ
Ȋ ȗȖȌȒȘȍȗȈ
ȕȈ ȊȢȏȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
Ȉ ÄșȚȈȘȖȚȖ´
ȌȘțȎȍșȚȊȖ
ȡȍ ǪȐ
случай,
към него
сеȕȍȋȖ
прилагат
сканирани
копия от
документите
в подкрепа
на възражението,
а „старото”
дружество
ще Ви уведоми
țȊȍȌȖȔȐȏȈȘȍȠȍȕȐȍȚȖșȐȗȖȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȢȚ
за решението си по електронен път.
ǶȚȚȍȋȓȧȕȍȕȈȗȖȌȈȌȍȕȖȚȖȏȈȧȊȓȍȕȐȍ
6. Оттегляне на подаденото заявление

ǪȐȍȔȖȎȍȚȍȌȈȖȚȚȍȋȓȐȚȍȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖșȐȌȖȚȖȟȐșȓȖȕȈȔȍșȍȞȈȊȒȖȑȚȖșȍȗȘȍȝȊȢȘȓȧȚșȘȍȌșȚȊȈȚȈȗȖȚȒȈȚȖȗȖȌȈȌȍȚȍȊ
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т.8, като подадете, в
ÄȕȖȊȖȚȖ´
ȌȘțȎȍșȚȊȖ искане
ȐșȒȈȕȍпо
ȗȖобразец.
ȖȉȘȈȏȍȞ
ǰșȒȈȕȍȚȖ
ȗȖȌȈȊȈ
ȕȈ ȝȈȘȚȐȍȕ
ȕȖșȐȚȍȓ
ș ȕȖȚȈȘȐȈȓȕȈ
ȏȈȊȍȘȒȈ
ȕȈ ȗȖȌȗȐșȈ
ȕȈ
„новото” дружество,
Искането
се șȍ
подава
на хартиен
носител,
с нотариална
заверка
на подписа,
в офисȊ
наȖȜȐș
дружеȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖ
ȟȘȍȏосигурителен
ȕȍȋȖȊ ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕ
ȗȖșȘȍȌȕȐȒ
ȐȓȐ ȗȖ сȗȖȡȈȚȈ
ȗȐșȔȖ șразписка,
ȖȉȘȈȚȕȈ ȘȈȏȗȐșȒȈ
ȐȓȐ ȒȈȚȖ ȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕ
ȌȖȒțȔȍȕȚ
ството, чрез негов
посредник
или по пощата,
писмо сșобратна
или като електронен
документ, подписан
с
ȗȖȌȗȐșȈȕșȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐșȊȈȓȐȌȍȕȒȢȔȌȈȚȈȚȈȕȈȐȏȊȢȘȠȊȈȕȍȕȈȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȚȖȐȏȧȊȓȍȕȐȍǰșȒȈȕȍȚȖȚȘȧȉȊȈȌȈ
квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само
ȉȢȌȍȕȍșȈȔȖȗȖȌȈȌȍȕȖȕȖȐȗȖȓțȟȍȕȖȊȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖȊȗȖșȖȟȍȕȐȧșȘȖȒ
подадено, но и получено в дружеството, в посочения срок.
ǷȘȍȒȘȈȚȧȊȈȕȍȕȈȗȘȖȞȍȌțȘȈȚȈ
7. Прекратяване на процедурата

ǲȖȋȈȚȖȍȕȈȓȐȞȍȖȚȒȈȏȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍȐȓȐȏȈȘȈȏȋȓȍȎȌȈȕȍȕȈȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȖȚșȚȘȈȕȈȕȈÄșȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖȐȓȐǪȐȍ
Когато е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението от страна на „старото” дружество или Вие
șȚȍ
ȖȚȚȍȋȓȐȓȐподаденото
ȗȖȌȈȌȍȕȖȚȖзаявление,
ȏȈȧȊȓȍȕȐȍпроцедурата
ȗȘȖȞȍȌțȘȈȚȈза
ȏȈ
ȗȘȖȔȧȕȈ
țȟȈșȚȐȍȚȖ
ȗȘȍȒȘȈȚȧȊȈ
Ȑ șȒȓȦȟȍȕȐȧȚ
ȖȚ ǪȈș
ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕ
сте оттеглили
промяна
наȕȈ
участието
ВиǪȐ
се șȍ
прекратява
и сключеният
от Вас
осигурителен
доȌȖȋȖȊȖȘȕȍȊȓȐȏȈȊșȐȓȈǪȚȈȒȢȊșȓțȟȈȑǪȐȍȔȖȎȍȚȍȌȈȗȖȌȈȌȍȚȍȖȚȕȖȊȖȏȈȧȊȓȍȕȐȍȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍ
говор не влиза в сила. В такъв случай, Вие можете да подадете отново заявление за промяна на участие.

ǷȘȖȞȍȌțȘȈȚȈ
ȈȒȖ сте
șȚȍ подали
ȗȖȌȈȓȐ заявление
ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ за
ȏȈ промяна
ȗȘȖȔȧȕȈ на
ȕȈ осигуряването
ȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍȚȖ Ви
ǪȐ от
ȖȚ
Процедурата ȏȈ
за ȗȘȖȔȧȕȈ
промяна ȕȈ
на țȟȈșȚȐȍȚȖ
участието ǪȐ
Ви șȍ
се ȗȘȍȒȘȈȚȧȊȈ
прекратява Ȑ
и ако
ǼǬǯǷǶ
ȖȚ закона
ȏȈȒȖȕȈ случаи,
șȓțȟȈȐ сте
șȚȍ поискали
ȗȖȐșȒȈȓȐ прехвърляне
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍ в
Ȋ Националния
ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧ
ФДЗПО Ȋ
в ǬȢȘȎȈȊȕȖȚȖ
Държавното ȖȉȡȍșȚȊȍȕȖ
обществено ȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍ
осигуряване ȐȓȐ
или Ȋ
в ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȚȍ
определените от
ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȍȕȐȕșȚȐȚțȚȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈȖȚȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȕȈȚȈǪȐȗȈȘȚȐȌȈșȞȍȓȖȚȗțșȒȈȕȍȐȓȐȗȘȍȐȏȟȐșȓȧȊȈȕȍȕȈȗȍȕșȐȧȖȚȌȢȘȎȈȊȕȖȚȖ
осигурителен институт на средствата от индивидуалната Ви партида, с цел отпускане или преизчисляване на пенсия от държавното
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȖȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍ
обществено осигуряване.


ǷȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈ
8. Прехвърляне на средствата

ǹȘȍȌșȚȊȈȚȈ
ȕȈвсички
ȊșȐȟȒȐосигурени
ȖșȐȋțȘȍȕȐ
ȓȐȞȈ
ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ
ȒȖȐȚȖ
ȗȘȖȞȍȌțȘȈȚȈ
ȏȈ ȗȘȖȔȧȕȈ
ȕȈ țȟȈșȚȐȍ
ȕȍ ȍ ȗȘȍȒȘȈȚȍȕȈ
șȍ
Средствата на
лица,
поȗȖ
отношение
на ȕȈ
които
процедурата
за промяна
на участие
не е прекратена,
се прехȗȘȍȝȊȢȘȓȧȚȍȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖȖȚȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȚȍȌȘțȎȍșȚȊȈȕȈȌȈȚȐȚȍȔȈȑȏȈȓȐȞȈȚȈșȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐȏȈȧȊȓȍȕȐȧȗȘȍȏȗȢȘȊȖ
върлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо
ȚȘȐȔȍșȍȟȐȍ
август
ȈȊȋțșȚ-за
ȏȈлицата
ȓȐȞȈȚȈс ș
ȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐ
ȏȈȧȊȓȍȕȐȧ
ȗȘȍȏ
ȊȚȖȘȖȚȖ
ȚȘȐȔȍșȍȟȐȍ
ȕȖȍȔȊȘȐ
ȏȈ ȓȐȞȈȚȈ
ș ȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐ
тримесечие, 15
регистрирани
заявления
през
второто
тримесечие,
15 
ноември
- залицата
с регистрирани
заȏȈȧȊȓȍȕȐȧȗȘȍȏȚȘȍȚȖȚȖȚȘȐȔȍșȍȟȐȍȜȍȊȘțȈȘȐȏȈȓȐȞȈȚȈșȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐȏȈȧȊȓȍȕȐȧȗȘȍȏȟȍȚȊȢȘȚȖȚȖȚȘȐȔȍșȍȟȐȍȕȈȗȘȍȌȝȖȌȕȈȚȈ
явления през третото тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвъртото тримесечие на предходната
ȋȖȌȐȕȈȐȓȐȕȈȗȢȘȊȐȚȍȘȈȉȖȚȕȐȌȕȐșȓȍȌȊȈȡȐȚȍȏȐȌȈȚȐǪșȘȖȒȘȈȉȖȚȕȐȌȕȐșȓȍȌȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈÄșȚȈȘȖȚȖ´ȌȘțȎȍșȚȊȖ
година или на първите работни дни, следващи тези дати. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата, „старото” дружество
ȚȘȧȉȊȈȌȈǪȐȐȏȗȘȈȚȐȐȏȊȓȍȟȍȕȐȍȖȚȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȕȈȚȈǪȐȗȈȘȚȐȌȈǪȏȈȊȐșȐȔȖșȚȖȚȐȏȉȖȘȈǪȐȊȏȈȧȊȓȍȕȐȍȚȖȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈțȟȈșȚȐȍ
трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за промяна на участие,
ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȍȚȖșȍȐȏȗȘȈȡȈșȗȐșȔȖșȖȉȘȈȚȕȈȘȈȏȗȐșȒȈȐȓȐȗȖȍȓȍȒȚȘȖȕȕȈȚȈȗȖȡȈȗȖȌȗȐșȈȕȖșȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐș
извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

ǷȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȖȚȖȌȘțȎȍșȚȊȖȕȍȔȖȎȍȌȈșȢȉȐȘȈȚȈȒșȈȏȈȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈȖȚȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȕȈȚȈǪȐȗȈȘȚȐȌȈ
Пенсионноосигурителното дружество не може да събира такса за прехвърляне на средствата от индивидуалната Ви партида
ȖȚȍȌȐȕȊȌȘțȋȗȍȕșȐȖȕȍȕȜȖȕȌ
от един в друг пенсионен фонд.

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
ǟǟǶǹǵǶǪǵǰǽǨǸǨǲǺǭǸǰǹǺǰǲǰǵǨǷǭǵǹǰǶǵǵǰȇǼǶǵǬ
9. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
ǶșȕȖȊȕȐȌȈȕȕȐȏȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍȕȈȗȍȕșȐȖȕȕȐȧȜȖȕȌ
9.1. Инвестиционни цели на фонда

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȞȍȓȕȈȜȖȕȌȈ
Средствата на Професионален пенсионен фонд „Доверие” се инвестират от ПОК „Доверие” АД, при спазване принципите на

ǹȘȍȌșȚȊȈȚȈȕȈǷȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȍȕȗȍȕșȐȖȕȍȕȜȖȕȌÄǬȖȊȍȘȐȍ´șȍȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȖȚǷǶǲÄǬȖȊȍȘȐȍ´ǨǬȗȘȐșȗȈȏȊȈȕȍȗȘȐȕȞȐȗȐȚȍȕȈ
надеждност,
ликвидност, доходност и диверсификация.
ȕȈȌȍȎȌȕȖșȚȓȐȒȊȐȌȕȖșȚȌȖȝȖȌȕȖșȚȐȌȐȊȍȘșȐȜȐȒȈȞȐȧ
При определяне на инвестиционните цели на ППФ „Доверие”, се отчитат неговите среден и дългосрочен инвестиционен хо
ǷȘȐ ȖȗȘȍȌȍȓȧȕȍ ȕȈ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȚȍ ȞȍȓȐ ȕȈ ǷǷǼ ÄǬȖȊȍȘȐȍ´ șȍ ȖȚȟȐȚȈȚ ȕȍȋȖȊȐȧȚ șȘȍȌȍȕ Ȑ ȌȢȓȋȖșȘȖȟȍȕ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȍȕ
ризонт и нарастващото ниво на ликвидните нужди, което произтича от:
ȝȖȘȐȏȖȕȚȐȕȈȘȈșȚȊȈȡȖȚȖȕȐȊȖȕȈȓȐȒȊȐȌȕȐȚȍȕțȎȌȐȒȖȍȚȖȗȘȖȐȏȚȐȟȈȖȚ
1. смесен времеви характер на средствата за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионалните пен
 șȔȍșȍȕ ȊȘȍȔȍȊȐ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȕȈ șȘȍȌșȚȊȈȚȈ ȏȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖȚȖ ȏȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖ ȗȍȕșȐȖȕȕȖ ȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍ Ȋ ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȐȚȍ
сионни фондове (среден и дългосрочен);
ȗȍȕșȐȖȕȕȐȜȖȕȌȖȊȍ șȘȍȌȍȕȐȌȢȓȋȖșȘȖȟȍȕ 
2. относително постоянен брой на осигурените във фонда лица;

ȖȚȕȖșȐȚȍȓȕȖȗȖșȚȖȧȕȍȕȉȘȖȑȕȈȖșȐȋțȘȍȕȐȚȍȊȢȊȜȖȕȌȈȓȐȞȈ
3. съществено превишение на броя осигурените лица спрямо броя на лицата, получаващи пенсия;

șȢȡȍșȚȊȍȕȖȗȘȍȊȐȠȍȕȐȍȕȈȉȘȖȧȖșȐȋțȘȍȕȐȚȍȓȐȞȈșȗȘȧȔȖȉȘȖȧȕȈȓȐȞȈȚȈȗȖȓțȟȈȊȈȡȐȗȍȕșȐȧ
4. висока стойност на осигурителните вноски;

ȊȐșȖȒȈșȚȖȑȕȖșȚȕȈȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȐȚȍȊȕȖșȒȐ
5. значително по-високи входящи парични потоци във фонда, в сравнение с изходящите такива.

ȏȕȈȟȐȚȍȓȕȖȗȖȊȐșȖȒȐȊȝȖȌȧȡȐȗȈȘȐȟȕȐȗȖȚȖȞȐȊȢȊȜȖȕȌȈȊșȘȈȊȕȍȕȐȍșȐȏȝȖȌȧȡȐȚȍȚȈȒȐȊȈ
Основна инвестиционна цел е съхранение на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионеǶșȕȖȊȕȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȞȍȓȍ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈȗȖȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȕȐȚȍȗȈȘȚȐȌȐȕȈȖșȐȋțȘȍȕȐȚȍȓȐȞȈȐȗȍȕșȐȖȕȍȘȐȚȍ
рите и умереното
им номинално нарастване,
в краткосрочен план, както и запазване и увеличаване на покупателната стойност на
Ȑ
țȔȍȘȍȕȖȚȖ
ȐȔ
Ȋ șȘȍȌȕȖșȘȖȟȍȕ
ȗȓȈȕ ȒȈȒȚȖ
Ȑ ȏȈȗȈȏȊȈȕȍ
Ȑ țȊȍȓȐȟȈȊȈȕȍ
ȕȈ ȗȖȒțȗȈȚȍȓȕȈȚȈ
șȚȖȑȕȖșȚ
ȕȈ
средствата
им,
в ȕȖȔȐȕȈȓȕȖ
дългосроченȕȈȘȈșȚȊȈȕȍ
план, чрез постигане
на оптимална
доходност
от инвестициите,
при зададено
ниско до умерено
ниво
șȘȍȌșȚȊȈȚȈȐȔȊȌȢȓȋȖșȘȖȟȍȕȗȓȈȕȟȘȍȏȗȖșȚȐȋȈȕȍȕȈȖȗȚȐȔȈȓȕȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȖȚȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍȗȘȐȏȈȌȈȌȍȕȖȕȐșȒȖȌȖțȔȍȘȍȕȖȕȐȊȖ
на риск.
ȕȈȘȐșȒ
За изпълнение на инвестиционните цели, при инвестирането на средствата на ППФ „Доверие”, ПОК „Доверие” АД следва
активнаǯȈ
ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍ ȕȈ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȚȍ
ȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȍȚȖ
ȕȈ șȘȍȌșȚȊȈȚȈ
ȕȈ ǷǷǼ ÄǬȖȊȍȘȐȍ´
ǷǶǲ ÄǬȖȊȍȘȐȍ´
ǨǬ șȓȍȌȊȈ
инвестиционна
стратегия,
базиращаȞȍȓȐ
се наȗȘȐ
пълноценно
използване
на възможностите
на българските
и международните
ȈȒȚȐȊȕȈ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈ
șȚȘȈȚȍȋȐȧ ȉȈȏȐȘȈȡȈ șȍ ȕȈ ȗȢȓȕȖȞȍȕȕȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ ȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍ Ȑ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ
финансови
пазари.
ȜȐȕȈȕșȖȊȐȗȈȏȈȘȐ
Разпределението на средствата на ППФ „Доверие” между основните класове активи, се извършва на база анализ, прогнози и
очаквания
ǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȚȖȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈȕȈǷǷǼÄǬȖȊȍȘȐȍ´ȔȍȎȌțȖșȕȖȊȕȐȚȍȒȓȈșȖȊȍȈȒȚȐȊȐșȍȐȏȊȢȘȠȊȈȕȈȉȈȏȈȈȕȈȓȐȏȗȘȖȋȕȖȏȐȐ
за доходността на съответния клас активи, в средносрочен и дългосрочен план, в рамките на посочените инвестиционни
ȖȟȈȒȊȈȕȐȧȏȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȚȈȕȈșȢȖȚȊȍȚȕȐȧȒȓȈșȈȒȚȐȊȐȊșȘȍȌȕȖșȘȖȟȍȕȐȌȢȓȋȖșȘȖȟȍȕȗȓȈȕȊȘȈȔȒȐȚȍȕȈȗȖșȖȟȍȕȐȚȍȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐ
ограничения.
ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ
ПОК „Доверие” АД е единственото пенсионноосигурителното дружество, което, при инвестиране на средствата на ППФ „Доверие”, спазва
ǷǶǲ ÄǬȖȊȍȘȐȍ´
ǨǬ ȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȖȚȖ
ȗȍȕșȐȖȕȕȖȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȖȚȖ
ȌȘțȎȍșȚȊȖ
ȒȖȍȚȖ ȗȘȐиȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȍ
șȘȍȌșȚȊȈȚȈ ȕȈ ǷǷǼ
етични правила,
приложими на
практика при неговото оперативно
управление
се изразяват ȕȈ
в следното:
ÄǬȖȊȍȘȐȍ´șȗȈȏȊȈȍȚȐȟȕȐȗȘȈȊȐȓȈȒȖȐȚȖșȈȊȘȈȔȒȐȚȍȕȈȏȈȒȖȕȖȊȐȚȍȕȖȘȔȐȗȘȐȓȖȎȐȔȐșȈȕȈȗȘȈȒȚȐȒȈȗȘȐȕȍȋȖȊȖȚȖȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖȚȖ
1. средствата на ППФ „Доверие” не се инвестират в компании:
țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȐșȍȐȏȘȈȏȧȊȈȚȊșȓȍȌȕȖȚȖ
1.1. които нарушават конвенцията на Обединените нации за човешките и трудовите права, опазване на природата и антикорупция,șȘȍȌșȚȊȈȚȈȕȈǷǷǼÄǬȖȊȍȘȐȍ´ȕȍșȍȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȊȒȖȔȗȈȕȐȐ
изразяващи се в следното:

 1.1.1.
 ȒȖȐȚȖ
ȕȈȘțȠȈȊȈȚ
ȒȖȕȊȍȕȞȐȧȚȈ
ǶȉȍȌȐȕȍȕȐȚȍ
ȏȈзащитата
ȟȖȊȍȠȒȐȚȍ
ȚȘțȌȖȊȐȚȍ
ȗȘȈȊȈ
ȖȗȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȐȘȖȌȈȚȈ
Ȑ
Принципи
на човешките
права ȕȈ
- да
подпомага и ȕȈȞȐȐ
уважава
на Ȑ
човешките
права
в международен
план; отказ
ȈȕȚȐȒȖȘțȗȞȐȧȐȏȘȈȏȧȊȈȡȐșȍȊșȓȍȌȕȖȚȖ
от участие в злоупотреба с или посегателство над човешките права;

 1.1.2.

ǷȘȐȕȞȐȗȐȕȈȟȖȊȍȠȒȐȚȍȗȘȈȊȈ±ȌȈȗȖȌȗȖȔȈȋȈȐțȊȈȎȈȊȈȏȈȡȐȚȈȚȈȕȈȟȖȊȍȠȒȐȚȍȗȘȈȊȈȊȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȍȕȗȓȈȕ
Принципи на трудовите права - да подпомага свободата на асоцииране и признаване на правото за колективно
ȖȚȒȈȏȖȚțȟȈșȚȐȍȊȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȈșȐȓȐȗȖșȍȋȈȚȍȓșȚȊȖȕȈȌȟȖȊȍȠȒȐȚȍȗȘȈȊȈ
договаряне; забрана за задължителен труд; забрана за детски труд; елиминиране на дискриминацията при подбор на персонала;

 1.1.3.

ǷȘȐȕȞȐȗȐȕȈȚȘțȌȖȊȐȚȍȗȘȈȊȈ±ȌȈȗȖȌȗȖȔȈȋȈșȊȖȉȖȌȈȚȈȕȈȈșȖȞȐȐȘȈȕȍȐȗȘȐȏȕȈȊȈȕȍȕȈȗȘȈȊȖȚȖȏȈȒȖȓȍȒȚȐȊȕȖ
Принципи за опазване на околната среда - въвеждане на предпазни и ефективни програми за опазване на околната
ȌȖȋȖȊȈȘȧȕȍȏȈȉȘȈȕȈȏȈȏȈȌȢȓȎȐȚȍȓȍȕȚȘțȌȏȈȉȘȈȕȈȏȈȌȍȚșȒȐȚȘțȌȍȓȐȔȐȕȐȘȈȕȍȕȈȌȐșȒȘȐȔȐȕȈȞȐȧȚȈȗȘȐȗȖȌȉȖȘȕȈȗȍȘșȖȕȈȓȈ
среда; инициативи, демонстриращи отговорност към околната среда; промоциране на разпространението и използването на технологии опазващи
 

ǷȘȐȕȞȐȗȐ
ȏȈ ȖȗȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȖȒȖȓȕȈȚȈ șȘȍȌȈ ± ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȗȘȍȌȗȈȏȕȐ Ȑ ȍȜȍȒȚȐȊȕȐ ȗȘȖȋȘȈȔȐ ȏȈ ȖȗȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
околната
среда;
ȖȒȖȓȕȈȚȈșȘȍȌȈȐȕȐȞȐȈȚȐȊȐȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȈȡȐȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚȒȢȔȖȒȖȓȕȈȚȈșȘȍȌȈȗȘȖȔȖȞȐȘȈȕȍȕȈȘȈȏȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍȚȖȐȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖȕȈ
1.1.4. Принципи на антикорупция - промоциране и възприемане на дейности в противодействие на всички форми на коȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐȖȗȈȏȊȈȡȐȖȒȖȓȕȈȚȈșȘȍȌȈ
рупция, включително изнудване и подкуп.

 
ǷȘȐȕȞȐȗȐȕȈȈȕȚȐȒȖȘțȗȞȐȧ±ȗȘȖȔȖȞȐȘȈȕȍȐȊȢȏȗȘȐȍȔȈȕȍȕȈȌȍȑȕȖșȚȐȊȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȍȕȈȊșȐȟȒȐȜȖȘȔȐȕȈ
ȒȖȘțȗȞȐȧȊȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖȐȏȕțȌȊȈȕȍȐȗȖȌȒțȗ



  ȟȐȧȚȖ ȌȍȑȕȖșȚ ȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ ȐȓȐ ȚȢȘȋȖȊȐȧ ș ȖȘȢȎȐȍ ǷȖȏȊȖȓȧȊȈ șȍ ȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȍ Ȋ ȚȈȒȐȊȈ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Ȋ șȓțȟȈȑ ȟȍ
ȖșȕȖȊȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ ȉȐȏȕȍșȈ ȐȔ ȕȍ ȍ ȕȈșȖȟȍȕ Ȋ ȚȈȏȐ ȌȍȑȕȖșȚ Ȑ șȢȡȍșȚȊȍȕȈ ȟȈșȚ ȖȚ ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ ȐȔ ȕȍ ȗȘȖȐȏȚȐȟȈȚ ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ Ȑ
ȚȢȘȋȖȊȐȧșȖȘȢȎȐȍ

 ȏȈȒȖȐȚȖșȢȡȍșȚȊțȊȈȚȖșȕȖȊȈȚȍȓȕȐȗȘȍȌȗȖȓȖȎȍȕȐȧȟȍȐȏȚȖȟȕȐȒȢȚȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈȐȔȍȖȚȕȍȏȈȒȖȕȍȕȗȘȖȐȏȝȖȌ

 ȗȘȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ǷǷǼ ÄǬȖȊȍȘȐȍ´ șȍ ȗȘȐȓȈȋȈ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȈ ȗȖȓȐȚȐȒȈ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȍ ȌȈ șȍ ȐȕȊȍșȚȐȘȈ ȚȈȔ ȒȢȌȍȚȖ ȐȔȈ
ȗȘȍșȍȟȕȈȚȖȟȒȈȕȈȜȐȕȈȕșȖȊȐȚȍȐȍȚȐȟȕȐȗȘȐȕȞȐȗȐȐșȢȡȍșȚȊțȊȈȊȘȢȏȒȈȔȍȎȌțȗȖȏȐȚȐȊȕȐȧȐȏȉȖȘȐȗȘȐȕȞȐȗȐȚȍȗȖȚ

 ȊȢȘȝț ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧ ȗȖȘȚȜȍȑȓ ȕȈ ǷǷǼ ÄǬȖȊȍȘȐȍ´ șȍ ȐȏȊȢȘȠȊȈ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȍ Ȑ ȊșȧȒȈ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȧ șȍ ȖȞȍȕȧȊȈ
șȗȘȧȔȖȍȚȐȟȕȐȚȍȗȘȈȊȐȓȈ


9.2. Инвестиционни ограничения, съгласно инвестиционната политика на фонда
ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧșȢȋȓȈșȕȖȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȚȈȗȖȓȐȚȐȒȈȕȈȜȖȕȌȈ
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ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐ

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ
ȕȈȜȖȕȌȈ ȖȚȈȒȚȐȊȐȚȍ

1

ǬȢȓȋȖȊȐȜȐȕȈȕșȖȊȐȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐ
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ǬȧȓȖȊȐȜȐȕȈȕșȖȊȐȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐ
ȈȒȞȐȐȗȘȈȊȈȐȌȧȓȖȊȍ
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ǩȈȕȒȖȊȐȌȍȗȖȏȐȚȐ



4

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȐȔȖȚȐ



ǬȖȝȖȌȕȖșȚȕȈȗȍȕșȐȖȕȕȐȧȜȖȕȌ

ǷȖșȚȐȋȕȈȚȈȚȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȕȈȜȖȕȌȈȏȈșȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈȋȖȌȐȕȈȊȗȘȖȞȍȕȚșȍȖȗȘȍȌȍȓȧȒȈȚȖȘȈȏȓȐȒȈȚȈȔȍȎȌțșȚȖȑȕȖșȚȚȈȕȈȍȌȐȕ
ȌȧȓȊȈȓȐȌȕȈȏȈȗȖșȓȍȌȕȐȧȘȈȉȖȚȍȕȌȍȕȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈȐșȚȖȑȕȖșȚȚȈȕȈȍȌȐȕȌȧȓȊȈȓȐȌȕȈȏȈȗȖșȓȍȌȕȐȧȘȈȉȖȚȍȕȌȍȕȕȈȗȘȍȌȝȖȌȕȈȚȈ
ȋȖȌȐȕȈșȍȘȈȏȌȍȓȐȕȈșȚȖȑȕȖșȚȚȈȕȈȍȌȐȕȌȧȓȊȈȓȐȌȕȈȏȈȗȖșȓȍȌȕȐȧȘȈȉȖȚȍȕȌȍȕȕȈȗȘȍȌȝȖȌȕȈȚȈȋȖȌȐȕȈǹȚȖȑȕȖșȚȚȈȕȈȍȌȐȕȌȧȓ
ȔȖȎȍȒȈȒȚȖȌȈșȍțȊȍȓȐȟȈȊȈȚȈȒȈȐȌȈȕȈȔȈȓȧȊȈȊȘȍȏțȓȚȈȚȕȈȗȖșȚȐȋȕȈȚȐȧȗȖȓȖȎȐȚȍȓHȕȐȓȐȖȚȘȐȞȈȚȍȓȍȕȌȖȝȖȌȖȚȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍȕȈ
ȜȖȕȌȈ
ǷȖșȚȐȋȕȈȚȈȕȖȔȐȕȈȓȕȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȏȈȗȖșȓȍȌȕȐȚȍȋȖȌȐȕȐ

НОМИНАЛНА ДОХОДНОСТ
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ǷȖșȖȟȍȕȐȚȍȘȍȏțȓȚȈȚȐșȍȖȚȕȈșȧȚȏȈȔȐȕȈȓȗȍȘȐȖȌȐȕȍșȓȍȌȊȈȌȈșȍșȟȐȚȈȚȒȈȚȖȖȉȍȡȈȕȐȍȏȈȉȢȌȍȡȐȘȍȏțȓȚȈȚȐ
ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȍȕȘȐșȒȕȈȗȍȕșȐȖȕȕȐȧȜȖȕȌ


ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧȚȘȐșȒșȍȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȐȘȈșȗȘȖȔȍȕȓȐȊȖșȚȚȈȕȈȗȖșȚȐȋȕȈȚȈȚȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȖȚțȗȘȈȊȓȍȕȐȍȚȖȕȈȈȒȚȐȊȐȚȍȕȈȜȖȕȌȈ
ǷȖȒȈȏȈȚȍȓȏȈȐȏȔȍȘȊȈȕȍȕȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧȘȐșȒȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȖȚȖȖȚȒȓȖȕȍȕȐȍȕȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȚȈǷȖȊȐșȖȒȐșȚȖȑȕȖșȚȐȕȈșȚȈȕȌȈȘȚȕȖȚȖ
ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȍȖȏȕȈȟȈȊȈȚȗȖȊȐșȖȒȈșȚȍȗȍȕȕȈȗȘȖȔȍȕȓȐȊȖșȚ ȊȖȓȈȚȐȓȕȖșȚ ȕȈȗȖșȚȐȋȕȈȚȈȚȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȐșȢȖȚȊȍȚȕȖȗȖȋȖȓȧȔȘȐșȒ
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ
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Посочените
резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.

ǷȖșȖȟȍȕȐȚȍȘȍȏțȓȚȈȚȐșȍȖȚȕȈșȧȚȏȈȔȐȕȈȓȗȍȘȐȖȌȐȕȍșȓȍȌȊȈȌȈșȍșȟȐȚȈȚȒȈȚȖȖȉȍȡȈȕȐȍȏȈȉȢȌȍȡȐȘȍȏțȓȚȈȚȐ
Инвестиционната
политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност,

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȚȈȗȖȓȐȚȐȒȈȕȈȗȍȕșȐȖȕȕȐȧȜȖȕȌȐȏȔȍȕȍȕȐȧȚȈȊȖșȕȖȊȕȐȚȍȞȍȓȐȐȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧȕȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȚȈȌȍȑȕȖșȚ
както
значението
наȕȈ
показателите
за постигнатата
доходност
и равнището
на инвестиционния
риск, са
достъпни
в офисите
на дружеȒȈȒȚȖиȐ
ȏȕȈȟȍȕȐȍȚȖ
ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐȚȍ
ȏȈ ȗȖșȚȐȋȕȈȚȈȚȈ
ȌȖȝȖȌȕȖșȚ
Ȑ ȘȈȊȕȐȡȍȚȖ
ȕȈ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧ
ȘȐșȒ
șȈ ȌȖșȚȢȗȕȐ
Ȋ ȖȜȐșȐȚȍ
ȕȈ
ȌȘțȎȍșȚȊȖȚȖȐȕȈȕȍȋȖȊȈȚȈșȚȘȈȕȐȞȈȊȐȕȚȍȘȕȍȚ
ZZZSRFGRYHULHEJ
ството
и на неговата страница в интернет (www.poc-doverie.bg)

ǬȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧȏȈȌȖȝȖȌȕȖșȚȚȈȐșȚȈȕȌȈȘȚȕȖȚȖȖȚȒȓȖȕȍȕȐȍȕȈȊșȐȟȒȐȗȍȕșȐȖȕȕȐȜȖȕȌȖȊȍȔȖȎȍȚȍȌȈȕȈȔȍȘȐȚȍȕȈ
Допълнителна
информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на
șȈȑȚȈȕȈǲǼǵZZZIVFEJ
сайта
на КФН www.fsc.bg.




ǬȖȖȟȐșȓȖȕȈȔȍșȍȞȈșȓȍȌȊȈȡȊșȧȒȖȒȈȓȍȕȌȈȘȕȖȚȘȐȔȍșȍȟȐȍǷǶǬȗțȉȓȐȒțȊȈȕȈșȊȖȧȚȈșȚȘȈȕȐȞȈȊȐȕȚȍȘȕȍȚȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
ȏȈȖȉȍȔȈȐșȚȘțȒȚțȘȈȚȈȕȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍȗȖȊȐȌȖȊȍȈȒȚȐȊȐȐȍȔȐȚȍȕȚȐȕȈȜȐȕȈȕșȖȊȐȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐȏȈțȗȘȈȊȓȧȊȈȕȐȧȖȚȕȍȋȖǼǬǯǷǶ
ǺȈȒșȐȐțȌȘȢȎȒȐ


ǷȘȐțȗȘȈȊȓȍȕȐȍȚȖȕȈȜȖȕȌȈǷǶǲÄǬȖȊȍȘȐȍ´ǨǬșȢȉȐȘȈșȓȍȌȕȐȚȍȚȈȒșȐȐțȌȘȢȎȒȐ
ǻȌȘȢȎȒȈȖȚȊșȧȒȈ
ȖșȐȋțȘȐȚȍȓȕȈȊȕȖșȒȈ

От 2019 год.:
а) 3.75% при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;
б) 3.5% при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;
в) 3.25% при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;
г) 3.0% при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.
При определянето на броя на месеците, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от
НАП, за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят,
в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства. В този случай, по-ниският размер на таксата по подточки „б“,
„в“ и „г“, се удържа върху осигурителните вноски, постъпили за лицето в професионалния пенсионен фонд, след изтичането на 30-дневен срок от датата
на получаване на извлечението или справката в офис на пенсионноосигурителното дружество.
Не се удържа такса върху прехвърлени средства от професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȚȈȒșȈ
ȖȚșȚȖȑȕȖșȚȚȈ
ȕȈȕȍȚȕȐȚȍȈȒȚȐȊȐȕȈȜȖȕȌȈ

Инвестиционната такса се изчислява върху стойността на нетните активи на
професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са
били управлявани от пенсионноосигурителното дружество:
От 2019 год. - 0.75% годишно
Таксата се изчислява и начислява в полза на пенсионноосигурителното дружество по ред и начин, определени от КФН.
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