
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

(три имена по документ за самоличност)                                                                                    

 
 

 
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 
 
 .........................................................................................................................................................................................................  

(име, презиме и фамилия) 

ЕГН .....................................  л.к.№ .............................. , издадена на ................................  от ....................................................... , 
Или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
постоянен адрес гр.(с.)...................................................., Област...................................., Община.............................., П.К. ................ 
ул. (ж.к.)............................................................................................................ №.............., бл. ....................., вх..........., ап..................., 
настоящ адрес гр.(с.)......................................................., Област...................................., Община.............................., П.К. ................ 
ул. (ж.к.)............................................................................................................ №.............., бл. ....................., вх..........., ап...................,  
ел. поща: ........................................................................................................  Телефон:  ....................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК-РОДИНА“ АД (Компания) с адрес на управление: 
гр. София, община Столична, район „Възраждане“, бул. “Ал. Стамболийски” № 101, Мол София, 
София Тауър, ет. 4, тел. 02 942 70 17, факс: 02 942 70 18 регистрирана в Търговския регистър и 
регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, ЕИК 121507164, притежаваща лиценз № 
04/03.10.2000г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издаден от 
Държавната агенция за осигурителен надзор, представлявана от всеки двама изпълнителни 
директори измежду: Николай Иванов Марев - Главен Изпълнителен Директор, Румяна Боянова 
Сотирова - Изпълнителен директор и Михаил Петров Сотиров - Изпълнителен директор, 
представляващи по закон ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНEН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ 
“ДСК-Родина” (ДПФПС “ДСК - Родина”), с идентификационен код на правния субект 
549300DTC3WOOH6LHB61  

 
Приложение 1.2 
Попълва се от 
ДПФПС “ДСК - Родина” 
 
Осигурителен номер 

ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК служебен №           

До момента  
съм 

 
не съм 

осигуряван /а/ в ДПФПС  “ДСК - РОДИНА” Осигурителният ми номер в ДПФПС “ДСК - РОДИНА” е 

          

 Фирма :  

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСИГУРИТЕЛ 

 Адрес: 
ЕИК/БУЛСТАТ          

     ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаният/ата в качеството си на Осигурено лице декларирам следното: 
(1) СЪГЛАСЕН/А съм да бъда осигуряван/а за допълнителна пенсия в Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "ДСК-
Родина", съгласно условията на договор № ………….../ ………………. г., подписан между Предприятието-осигурител и 
Компанията, считано от ................................................................................ 
(2) СЪГЛАСЕН/А/ съм да предоставя личните си данни на Компанията, на нейни акционери и осигурителни посредници, за да бъдат 
обработвани за целите на осигурителния договор по т. 1 и във връзка с неговото изпълнение. 
(3) Желая от трудовото ми възнаграждение да бъде удържана осигурителна вноска за моя сметка в размер на ................лв. 
(4) ЗАПОЗНАТ/А/ съм и приемам Правилника за организация и дейността Доброволен пенсионен фонд по пенсионни схеми   „ДСК 
- Родина” и Инвестиционната политика и принципи на инвестиране в ДПФПС „ДСК - Родина“, които са в сила към датата на 
подписване на настоящата декларация. 
(5) Получих документ с информация по чл. 123з1 , ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.  
(6) Посочвам следните лица за изплащане на наследствена пенсия: 

№ Име, презиме, фамилия Адрес Дата на 
раждане Дялове 

     
     
     

 

Дата …………………… г.       Подпис на осигуреното лице: ……………………………… 
 


