
     4.Образец :съгласие при нетрудоспособност 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ   ЗА  СЪГЛАСИЕ 

 от Осигурено лице в  Универсален/Професионален/Доброволен 

пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ 

 

Долуподписаният/ата …………...................………………………………………………………..,  

ЕГН:......……………………………, в качеството ми на Осигурено лице в  

....................................... пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен 

институт“ и във връзка с изпълнението на задълженията по договор за 

осигуряване във фонд за допълнително пенсионно осигуряване както и на 
основание Кодекса за социално осигуряване (КСО), актовете на Комисията за 

финансов надзор (КФН), както и приложимото осигурително и данъчно 
законодателство и всички законови и подзаконови нормативни актове, както и 

осигурителния договор, уреждащи отношенията между мен и 

„Пенсионноосигурителен Институт“ АД, с настоящото: 
 ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

 1.Запознат/а съм, че „Пенсионноосигурителен Институт“ АД е 

администратор на лични данни и спазва Закона за защита на личните данни 

и приложимото европейско законодателство и съм информиран/а за правата 

ми по отношение защитата на личните ми данни. 

 2.Давам изричното си съгласие „Пенсионноосигурителен институт“ АД  

да обработва лични данни, отнасящи се до здравословното ми състояние за 
целите на осигурителното правоотношение -  данни за трайно намалена 

трудоспособност, предоставена от мен, във връзка с упражняване на правото 

на изплащане на суми от фонд за допълнително пенсионно осигуряване 

(решения на ТЕЛК/НЕЛК); 
 3.Давам изричното си съгласие „Пенсионноосигурителен институт“ АД 

да разкрива личните ми данни пред други пенсионноосигурителни 

дружества, които управляват друг съответен  фонд за допълнително 

пенсионно осигуряване, в който съм бил осигуряван, с цел получаване на 

достоверна информация относно упражнено право на изплащане на суми от 

фонд за допълнително пенсионно осигуряване; 

 4.Давам изричното си съгласие „Пенсионноосигурителен институт“ АД 

да разкрива личните ми данни пред НОИ с цел получаване на достоверна 

информация относно упражнено право на пенсиониране по част I от КСО. 
 

……………………………………….                     ………………………………….. 
      /три имена/          /подпис/ 
…………………………………….. 
     /дата/ 

Данни за администратора на лични данни: 
 наименование :„Пенсионноосигурителен Институт“ АД, ЕИК 200098313 
седалище и адрес на управление:  гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136В 
адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх № 51Д,  
тел за контакт 02 8055308  
електронна поща: head@ pensionins.com 
уеб.сайт: www.pensionins.com 
 Контакт с длъжностно лице по защита на данните: 

Име: Атанас Гебрев 
електронна поща: dpo-poi@pensionins.com  


