
ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, 
ПЕНСИОНЕРИ И НАСЛЕДНИЦИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИ ОТ ФОНДОВЕТЕ, 

УПРАВЛЯВАНИ ОТ ПОК „ДСК – РОДИНА”АД 

 

 

 

І . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Тази процедура урежда начина на приемане, обработка и изплащане на средства на осигуре-
ни лица, пенсионери и наследници на осигурени лица и пенсионери от Универсален, Профе-
сионален, Доброволен пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд по професионални 
схеми, управлявани от ПОК „ДСК - Родина” АД (компанията).  

2. Процедурата е съобразена със изискванията на действащото законодателство и вътрешните 
актове на компанията. 

3. Процедурата е задължителна за изпълнение от служителите от Направление „Продажби и 
канали на дистрибуция”, Дирекция „Членство и пенсии”, Дирекция „Финансово счетоводна 
отчетност”. 

4. За неуредени с тези правила въпроси по работата с молби от осигурени лица, пенсионери и 
наследници на осигурени лица и на пенсионери се изпълняват разпорежданията на Изпълни-
телните Директори на Компанията. 

 

 

І І . РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАСЛЕДНИЦИ НА 
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА И НА ПЕНСИОНЕРИ 

 

5. Средства се изплащат на осигурени лица, пенсионери и наследници на осигурени лица и на 
пенсионери само при наличие на правно основание или такова, произтичащо от договор за 
допълнително пенсионно осигуряване. 

6. Средствата се изплащат по избран от правоимащите начин - по банков път, на каса в Цент-
ралния офис на Компанията /до 500 лева/ или чрез пощенски запис /до 3000 лева/. 

7. Правоимащите или техните представители подават молба (по образец) до ПОК „ДСК – Роди-
на” АД за получаване на средствата от пенсионните фондове, управлявани от компанията.  

8. Молбата се попълва лично от правоимащия или неговия представител (по закон или изрично 
упълномощен), четливо и точно, като се отбелязва желанието на правоимащия и начина на 
изплащане на средствата, натрупани в неговата или на неговия наследодател индивидуална 
партида. Молбата се подписва лично от правоимащия или неговия представител (по закон 
или изрично упълномощен).  

9. Правоимащият или неговият представител (по закон или изрично упълномощен)следва да 
приложи към молбата изискуемите документи съгласно Правилника за организацията и дей-
ността на съответния фонд. 

10.  Молбите заедно с придружаващите ги документи се приемат от служител на ПОК „ДСК – 
Родина” АД или осигурителен посредник на същото на територията на цялата страна. 

11. Неправилно попълнени молби или не придружени от изискуем съгласно Правилника за орга-
низацията и дейността на съответния фонд документ не се приемат. 



12. Молбите се разглеждат по реда, уреден в Правилника за организацията и дейността на съот-
ветния фонд. 

13. Средствата от индивидуалните партиди в съответния пенсионен фонд, управляван от ПОК 
„ДСК – Родина” АД, се изплащат по начина, определен в молбите от правоимащите, след 
одобрение от ресорния Изпълнителен Директор при наличие на следните условия: 

- Липса на установени грешки или пропуски в молбите и придружаващите ги документи и лип-
са на необходимост от представяне на допълнително изискани от ПОК „ДСК – Родина” АД до-
кументи; 

- След отстраняване на установени грешки или пропуски в молбите и/или придружаващите ги 
документи и/или след представяне на допълнително изискани от ПОК „ДСК – Родина” АД до-
кументи; 

- На пенсионерите – след подписване на пенсионен договор с Компанията, управляваща съот-
ветния фонд. 

14.  При изплащане на средствата ПОК „ДСК – Родина” АД удържа данъци и такси, когато такива 
се дължат, съгласно българското законодателство и съгласно Правилника за организацията и 
дейността на съответния фонд. 

15. При изплащане на средства по банков път Компанията подава до банката – попечител на 
фонда нареждане за превод на средствата към банковата сметка на правоимащия, посочена в 
молбата за получаване на средства. 

16. При изплащане на средства на каса /до 500 лв./ правоимащия или негов представител (по 
закон или изрично упълномощен) получава лично средствата в брой в Централния офис на 
ПОК „ДСК – Родина” АД след представяне на валиден документ за самоличност.. Правоима-
щият или негов представител (по закон или изрично упълномощен) подписва разходен касов 
ордер за получените средства в брой.  

17. При изплащане на средства чрез пощенски запис Компанията подава до банката – попечител 
на фонда нареждане за превод към банковата сметка на „Български пощи” ЕАД и предоставя 
на „Български пощи” АД списък на осигурените лица – бенефициенти на пощенските записи. 

18. Разходите за изплащане на средствата на правоимащите по банков път и на каса са за сметка 
на ПОК „ДСК – Родина” АД. 

19. Разходите за изплащане на средства на правоимащите чрез пощенски запис са за сметка на 
бенефициента. 

 

 

І І І . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

20. Настоящата процедура в цялост или отделни нейни правила не се прилагат по отношение на 
осигурените в ДПФПС „ДСК – Родина” в случай, че в договора за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване от предприятие осигурител в полза на съответните осигурени лица в 
ДПФПС “ДСК-РОДИНА” и в колективния трудов договор/колективното споразумение между 
предприятието осигурител и осигурените лица в него е уреден различен от предвидения в 
процедурата ред за изплащане на средствата на осигурените лица. 

21. Настоящата процедура е приета с решение на УС по Протокол №12 от 28.06.2011г.  

 

22.Настоящата процедура влиза в сила от 
……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 
  НИКОЛАЙ БОРИСОВ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

               УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
              ПОК „ДСК – РОДИНА” АД 
 
 
 
 
 
                НИКОЛАЙ МАРЕВ 
                ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И 
                ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
                ПОК „ДСК – РОДИНА” АД 
 
 
 
 
 
  
                РУМЯНА СОТИРОВА 
              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
             ПОК „ДСК – РОДИНА” АД 

 

 

 

 
 
 
 


