
Уважаеми клиенти,
През 2022 г. Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД отбелязва 
25 години в сферата на пенсионното осигуряване. Макар и млада, възрастта 
ни концентрира в себе си много опит и професионализъм. От 1997 г., и 
особено след старта на пенсионната реформа в България, последователно 
ви предоставяме  възможност да се осигурявате и в четирите вида 
пенсионни фондове, определени от българското законодателство.

Ето как изглежда нашата равносметка в края на 2021 година.

Брой осигурени
лица*

Нетни активи под 
управление (хил. лева)*

УПФ „ДСК-Родина” 689 557 3 235 260

ППФ „ДСК-Родина” 52 215 260 785

ДПФ „ДСК-Родина” 122 791 155 055

ДПФПС „ДСК-Родина” 10 032 18 573

Изминалата година беше ключова за пенсионната индустрия, защото в съответствие с действащото законодателство 
от септември 2021 г. започнаха пенсионните плащания от универсален пенсионен фонд на лицата, които са придобили 
възрастта за пенсиониране от ДОО, като компанията ни учреди още два нови фонда - Фонд за изплащане на пожизнени 
пенсии „ДСК-Родина“ и Фонд за разсрочени плащания „ДСК-Родина“. Близо 100 000 лв. са изплатени на първите 
лица от Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина”, упражнили правото си на пенсия по 345 сключени договора за 
допълнителна пожизнена пенсия за старост и за разсрочено плащане.

Знаем, че точната и конкретна информация е най-добрият помощник при вземане на инидивидуални решения, затова 
ви представяме и пълния набор от възможни пенсионни продукти, с които да си осигурите допълнителен доход преди 
и след пенсиониране.

Основни пенсионни плащания при осигуряване в пенсионните фондове,
управлявани от ПОК „ДСК-Родина“ АД

Осигурителен 
случай

Универсален
пенсионен фонд (УПФ)

Професионален 
пенсионен фонд (ППФ)

Доброволен
пенсионен фонд (ДПФ)*

Доброволен 
пенсионен фонд 

по професионални 
схеми (ДПФПС)**

Старост ✓ Допълнителна пожизнена пенсия 
за старост, изплащана от Фонд за 
изплащане на пожизнени пенсии;

✓ Разсрочено изплащане на натрупаните 
средства -  извършва се от Фонд за 
разсрочени плащания;

✓ Еднократно изплащане на натрупаните 
средства – извършва се от УПФ, при 
изпълнение на определени условия.

Срочна пенсия за ранно 
пенсиониране.

По избор на осигуреното лице:
✓ Пожизнена пенсия за 

старост;
✓ Срочна пенсия за старост от 

3-15 г.;
✓ Еднократно или разсрочено 

изплащане на натрупаните 
средства по индивидуалната 
партида.

✓ Срочна пенсия за 
старост от 3-30 г.;

✓ Еднократно 
или разсрочено 
изплащане на 
натрупаните 
средства по 
индивидуалната 
партида.

Инвалидност Еднократно или разсрочено изплащане 
на до 50% от средствата при трайно 
намалена работоспособност над 89,99%.

Еднократно или разсрочено 
изплащане на до 50% от 
средствата при трайно 
намалена работоспособност 
над 89,99%.

✓ Инвалидна пенсия 
за периода на 
инвалидизирането - 
пожизнена или срочна.

-

Смърт Еднократно/ разсрочено изплащане на 
суми на наследниците.

Еднократно/ разсрочено 
изплащане на суми на 
наследниците.

✓ Наследствена пенсия – 
срочна;

✓ Еднократно/ разсрочено 
изплащане на суми на 
наследниците.

Еднократно/
разсрочено 
изплащане на суми на 
наследниците.

През 2021 г. нетните активи под управление на
ПОК „ДСК-Родина“ АД надхвърлиха 3,669 млрд. лв.,
като пазарният дял на компанията достигна 
18,76%. Общият брой осигурени лица в компанията 
възлезе на 874 595, а пазарният дял по лица 
надмина 18,03%.
* По данни на Комисията за финансов надзор  

* В ДПФ е предвидена и комбинирана схема при настъпил осигурителен случай старост и инвалидност - изплащане на до 25% от сумата еднократно и получаване на 
пожизнена пенсия или на срочна пенсия.
** В ДПФПС по български професионални схеми е предвидена и комбинирана схема при настъпил осигурителен случай старост - изплащане на до 25% от сумата 
еднократно и получаване на срочна пенсия.

Бъдеще с 
традиции и опит



В ПОК „ДСК-Родина” АД инвестираме вашите средства с цел 
постигане на доходност, която в дългосрочен план да запази 
покупателната сила на натрупаните в индивидуалните ви 
партиди средства. 
Предоставената информация е изготвена въз основа на данни, публикувани от КФН, 
относно стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 
за съответния период. Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се 
тълкуват като обещание за бъдещи резултати. Индивидуалните партиди в пенсионните 
фондове се водят в лева и дялове. Стойността на дела се преизчислява ежедневно в 
зависимост от реализираната доходност от инвестиране на активите. Това означава, 
че стойността на един дял може да се увеличава, но и да намалява. Дружеството не 
гарантира постигането на определена доходност, както и не гарантира запазване на 
пълния размер на внесените средства в ППФ и Доброволните пенсионни фондове.
Пълна информация за инвестиционните резултати, доходността и инвестиционния риск 
можете да намерите на https://dskrodina.bg/. 

•	 Информационен център – 0700 10 375 /8/, всеки работен ден от
 09:00 до 17:30 часа.

•	 Централен офис - София 1303, бул. „Александър Стамболийски” 101,
 Мол София, София Тауър, ет. 4 и всеки клон, финансов център или офис на 

Банка ДСК АД на територията на цялата страна.

•	 info@dskrodina.bg

•	 www.dskrodina.bg – пълна информация за компанията, фондовете, които 
управлява и техните инвестиции.

•	 Електронно досие – www.dskrodina.bg/ Електронни услуги/ Електронни 
услуги, достъпни с помощта на ПИК, получавате възможност да прегледате 
сключените с компанията договори, приложенията, подадените заявления и 
молби и актове на дружеството, издадени във връзка с тях. 

•	 www.dskdirect.bg – детайлна справка за състоянието на осигурителните 
партиди и хронологията на постъпилите в тях вноски. Услугата е достъпна 
за клиенти на Банка ДСК АД, които използват платформата за електронно 
банкиране.

•	 www.facebook.com/dskrodina/ - нашата фейсбук страница „ДСК-Родина“.

ППФ
ДСК-Родина

4,00%

УПФ
ДСК-Родина

3,64%

ДПФ
ДСК-Родина

4,9%

ДПФПС
ДСК-Родина

4,67%

Уважаеми клиенти,
Светът преминава през сериозни житейски турбуленции – пандемия от COVID-19, военни 
конфликти, покачваща се инфлация, неспокойни финансови пазари. Случващото се 
неминуемо засяга ежедневието и усещането ни за сигурност. Но както през изминалите 
25 години, така и днес, в основата на дейността на компанията ни е грижата за 
администрирането на вашите осигурителни вноски, инвестирането на набраните средства 
и изплащането на пенсии. Многообразието от пенсионни плащания, които извършваме, 
независимо от тези обстоятелства, е показател за това, че компанията сигурно и отговорно 
управлява вашите средства, в интерес на вас, които сте избрали да се осигурявате във 
фондовете на ПОК „ДСК-Родина“ АД. 

Номинална доходност, постигната от пенсионните фондове на компанията през 2021 г. 

В съвременния дигитален свят ПОК „ДСК-Родина“ АД реализира все 
повече промени в организацията на дейността си, така че голяма 
част от предоставяните услуги да бъдат електронно базирани. 
Възможността за присъединяване на осигурени лица в нашите 
пенсионни фондове с облачен електронен подпис беше само първата 
крачка в тази посока. Основната ни цел е да направим услугите, 
които компанията ни предлага – превеждане на вноски по договори, 
изплащане на пенсии, информация за продукти и услуги - по-
достъпни, улеснени и само на един клик разстояние!

Какво ни предстои?

Повече информация и 
отговори на въпросите 
ви, свързани с 
допълнителното ви 
пенсионно осигуряване 

Потърсете ни по най-удобния
за вас начин


