
ДПФ

Наименование 2003 2004 2005 2006 2007

1.Законоустановени  такси и удръжки: до 31.05.2007 от 01.06.2007

1.1. Еднократна встъпителна такса 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. при осигуряване с лични вноски – 9 лв.

при осигуряване с вноски от осигурител или от друг осигурител,е в зависимост от 

броя на лицата, осигурени по съответния договор и се определя, както следва:- до 

10 осигурени лица – 9 лв.;

- от 11 до 50 осигурени лица – 8 лв.;

- от 51 до 100 осигурени лица – 7 лв.;

- от 101 до 500 осигурени лица – 6 лв.;

- над 500 осигурени лица – 5 лв.

1.2. Удръжки като % от всяка постъпила във 

фонда вноска:

1.2.1. месечни вноски 1.2.1. месечни вноски

  - до 12 месечни вноски 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%   - до 24 месечни вноски - 4%

  - от 12 до 36 месечни вноски 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%   - от 24 до 48 месечни вноски - 3.5%

  - над 36 месечни вноски 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%   - над 48 месечни вноски - 3.25%

при осигуряване с месечни осигурителни вноски от осигурител или от друг 

осигурител, с месечни постъпления по съответния договор над 50 000 лв., размерът 

на удръжката, като процент от всяка постъпила във фонд вноска, независимо от 

броя на вноските, е:- 3,25 % – когато по съответния договор са осигурени до 2 000 

лица;- 1,9 % – когато по съответния договор са осигурени над 2 000 лица;- 1,75 % – 

когато по съответния договор са осигурени над 3 000 лица.

1.2.2. еднократни вноски 1.2.2. еднократни вноски

 - до  1 000 лв. 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%  - до  1 000 лв. - 4.5%

 - от   1 001 лв. до 10 000 лв.  3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%  - от   1 001 лв. до 5 000 лв.    - 3.5%

 - над 10 000 лв. 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%  - над 5 000 лв.  - 2.5%

.- За лицата, които преди датата на осигуряване в ДПФ „Доверие” са осигурени в 

УПФ или ППФ „Доверие”, размерът на таксите по т. 1.2. се намалява с 15 %. 

- С 15% се намалява размерът на таксите по т. 1.2.   и за всички лица, които към 

17.08.2007 г., са осигурени в ДПФ, УПФ или ППФ „Доверие”.

1.3.Инвестиционна такса

10% от реализирания 

доход от 

инвестиране на 

средствата на фонда

10% от реализирания 

доход от инвестиране 

на средствата на 

фонда

10% от реализирания 

доход от инвестиране 

на средствата на 

фонда

10% от реализирания 

доход от инвестиране 

на средствата на 

фонда

10% от 

реализирания доход 

от инвестиране на 

средствата на фонда 10% от реализирания доход от инвестиране на средствата на фонда

2.Допълнителни такси:

2.1.Такса при прехвърляне на натрупаните 

средства 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.

2.2.Такса при изтегляне на натрупаните 

средства преди придобиване право на 

съответния вид допълнителна пенсия

10% от изтеглените 

средства, но не 

повече от 20 лв.

10% от изтеглените 

средства, но не 

повече от 20 лв.

10% от изтеглените 

средства, но не 

повече от 20 лв.

10% от изтеглените 

средства, но не 

повече от 20 лв.

10% от изтеглените 

средства, но не 

повече от 20 лв.

10% от изтеглените средства, но не повече от 20 лв.

2.3.При поискване на извлечение повече от 

веднъж годишно - - - - - -

Такси не се заплащат при:

1.1. Встъпителна такса не се внася при прехвърляне на средства от доброволен пенсионен фонд управляван от друго пенсионноосигурително дружество

2. Удръжки като % от постъпила във фонда вноска не се удържат върху прехвърлени средства от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество или от една партида в друга на доброволния пенсионен фонд.

3. Такса при изтегляне на натрупаните средства преди придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия не се заплаща при прехвърляне или изтегляне на натрупаните средства по индивидуалната партида:

3.1. поради несъгласие с изменения в този Правилник;

3.2. при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на доброволния пенсионен фонд;

3.3. от наследници на осигурено лице или на пенсионер.

1.2.  При сключване на осигурителен договор с месечни или периодични вноски от осигурител или друг осигурител, който има сключен договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с друго пенсионноосигурително дружество,

 по който договор са превеждани осигурителни вноски през последните 12 месеца преди сключването на договора за осигуряване в доброволния пенсионен фонд.

1.2.  При сключване на осигурителен договор с месечни или периодични вноски от осигурител или друг осигурител, който има сключен договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с друго пенсионноосигурително дружество,

 по който договор са превеждани осигурителни вноски през последните 12 месеца преди сключването на договора за осигуряване в доброволния пенсионен фонд.


