ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
по Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН
към Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Днес, …….……… ……. година, в град ……..…….…………….. между:
Име

с л.к. №

ЕГН/ЛНЧ

Издадена на

Дата на раждане*

□ Мъж* □ Жена*

от МВР

*само за чужденци и лица с ЛНЧ

с постоянен адрес:

П.К.

Област

Община

гр. (с.)

Област

Община

гр. (с.)

Адрес
с настоящ адрес:

П.К.

Адрес

тел:

друг:

e-mail:

наричан ОСИГУРЕН и

“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело
№ 1161/1996 година, пенсионна лицензия № 05/03.10.2000 година, ЕИК 121050885, седалище и адрес на управление: град София,
п.к. 1612, ж.к Хиподрума, столичен район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” №19 Б, телефон: 02/ 933 48 00, факс: 02/ 981 53 02,
електронна поща: pod@allianz.bg, представлявано заедно от двамата Изпълнителни директори Владислав Русев Русев и
Цветомир Серафимов Илиев, или всеки от тях заедно с прокуриста Иван Паскалев Паскалев, чрез пълномощника
……………………………………………………………., наричано по-долу за краткост “ДРУЖЕСТВОТО”, което ДРУЖЕСТВО е
учредило и управлява “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, регистриран от Софийски градски съд по фирмено
дело № 12458/2000 година, ЕИК 130401021, наричан по-долу за краткост “ФОНДА”, се сключи това Допълнително споразумение,
с което страните се споразумяха за следното:
1.
На основание подадено заявление за прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване входящ №
…………………………………....……. от ............... 20…. година и сключен Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване №
.......……………………….... /………................20… година, ОСИГУРЕНИЯТ прехвърля във ФОНДА средствата от индивидуалната си партида в
доброволен пенсионен фонд ......................................................................................................................................
2.

□
□
□

Средствата по точка 1 по-горе са от:
натрупани средства от лични вноски;
натрупани средства от вноски на работодател;
натрупани средства от вноски на друг осигурител (ФЛ / ЮЛ).

3.
В случай, че средствата по точка 1 са натрупани от вноски на работодател и/или на друг осигурител, спрямо тях ще бъдат прилагани всички
произтичащи от Закона ограничения.
4.

Останалите разпоредби на договора остават непроменени.

5.
Това Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по 1 /един/ за всяка от страните по него и влиза в
сила от датата на подписването му.
ОСИГУРЕН:

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

За ДРУЖЕСТВОТО: ............................................
/пълномощник/

Съобщение за защита на личните данни
Ние се грижим за защитата на личните Ви данни!
ПОД „Алианц България“ АД е част от Алианц Груп, един от световните лидери в застраховането и управлението на активи. Ние
сме пенсионноосигурително дружество, лицензирано в България, което предоставя задължително и доброволно пенсионно
осигуряване. Защитата на Вашите лични данни е основен приоритет за нас. Пълният текст на Съобщението ни за защита на
личните данни (Privacy notice) се намира на следния линк: www.allianz.bg
То има за цел да Ви информира какви Ваши лични данни събираме, защо са ни необходими, по какъв начин ще бъдат използвани
и на кого ще бъдат разкривани. Прочетете това съобщение внимателно.
Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашите лични данни, винаги можете да се свържете с нас чрез посочените в
съобщението форми за контакт.

