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 nFHwwCw D FnCEDmw mwH  Fnm
ͳǤ  ¡¢£¤ ¥ T YT RfXVbfWQ XV¥UQaQagu fQ ¦0TUYRVUUVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦ 83=
ʹǤ F§£¨©ª¨« ¥ UQWYZug\T W aTuYaQ T YT _QfpR_Q UQYaVZ RZa 0_QWRbURu fQ V_`QURfQeRZaQ
R \TR| UVYaaQ UQ 3Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ ¦0TUYRVUUVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦=
͵Ǥ ¬¤ª ¥ T YT RfXVbfWQ fQ cX_QWbZWQURZ Va 3_chTYaWVaV 3Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\
®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦=
ͶǤ ¯°±²³´µ¶·¸¹º ¡ §¢ © ª§ »¬ ¥ fQSTYaURu ¥ X_T\YT\QaTbZ UQ @VSRYRZaQ fQ [RUQUYVW
UQ\fV_ _guVWV\T ]X_QWbTURT ¦/YR`c_RaTbTU UQ\fV_¦ UQ @o5=
ͷǤ F ª¡¨¤ªª§ ¡¼ ½§ T uVUu_TaTU [RUQUYVW STvQURfgS fQ VX_T\TbZUT UQ XTUYRVUUR
fQ\gbhTURZ R XbQ QURZ Rf^RYbTUR ^_TfYaQaRYaR^TYuR ¾Qua¿T_YuRÀ STaV\R=
Ǥ m ¼ª¨Á ¡«¨ ©¨¼£ ª º¤Â ª¢ T bRvWQaQ uVZaV YT X_RbQ`Q X_R Rf^RYbZWQUT _QfST_Q UQ
XTUYRRaT R UQ XTUYRVUURaT _TfT_WR=

Ǥ n¡¨Ã¨¢ © T WYTuR _QpVaV\QaTb RbR \g_hQWTU V_`QU uVR| aV T VYR`c_RaTb uQuaV
R aTvUR XV\TbTURZ uVRaV fQ YWVZ YSTauQ X_QWZa VYR`c_RaTbUR WUVYuR fQ
\VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT fQ bReQ Y uVRaV YQ W a_c\VWR RbR
YbchTpUR X_QWVVaUVÄTURZ=
ÅÆ n¡¨Ã ª¤ ©¨Â  T [RfR^TYuV bReT UQ ^RTaV RST R W ^RZaV RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q YQ
WUQYZUR RbR YT WUQYZa VYR`c_RaTbUR WUVYuR fQ \VXgbURaTbUQ XTUYRZ W 3Vp_VWVbTU
XTUYRVUTU [VU\ ®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRacaÇ X_R cYbVWRZ R XV _T\ VX_T\TbTUR W
@>/ UQYaVZ RZ 0_QWRbURu R VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_=
ͻǤ §¡© ª¨« T [RfR^TYuV bReT uVTaV RSQ X_QWV X_R YSg_a UQ VYR`c_TUVaV bReT RbR UQ
XTUYRVUT_ \Q XVbc^R Y_T\YaWQaQ XV UT`VWQaQ RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q RbR ^QYa Va aZv XV\
[V_SQaQ UQ T\UVu_QaUVRbR _QfY_V^TUV RfXbQ QUT=
ͳͲǤ F ª¡¨¤ª  T [RfR^TYuV bReT uVTaV XVbc^QWQ bR^UQ RbR UQYbT\YaWTUQ \VXgbURaTbUQ
XTUYRZVa [VU\ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT=
ͳͳǤ ¤ºÈ©ª¨¢ ©ª§ º ª¡¨É T Y_V^UV STYT^UV XbQ QUT Va [VU\ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV
XTUYRVUUVVYR`c_ZWQUTUQXTUYRVUT_UQUQYbT\UReRUQVYR`c_TUVbReTRbRUQUQYbT\UReR
UQ XTUYRVUT_=
ͳʹǤ n¡¨Ã¨¢ © ª ¤Ã¤£¤ T \V`VWV_ Yub¿^TU STh\c 3_chTYaWVaV R [RfR^TYuV bReT
_QpVaV\QaTb bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  ¥ Ë Va 0_QWRbURuQ Y uVR| aV YT c_Th\Qa VaUVÄTURZaQ
X_R R XV XVWV\ UQ \VXgbURaTbUVaV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT W \Vp_VWVbURZ
XTUYRVUTU[VU\=
ͳ͵Ǥ n¡¨Ã¨¢ © ª º¤¡ ª¨« T [RfR^TYuV RbR ¿_R\R^TYuV bReT uVTaV Wgf VYUVWQ UQ
Yub¿^TU XRYSTU \V`VWV_ Y 3_chTYaWVaV RSQ X_QWV Va UT`VWV RST R fQ UT`VWQ YSTauQ \Q
5

X_RTSQ RU\RWR\cQbUR fQZWbTURZ fQ c^QYaRZ R \Q Yub¿^WQ VYR`c_RaTbUR \V`VWV_R fQ
\VXgbURaTbUV\Vp_VWVbUVXTUYRVUUVVYR`c_ZWQUTW\Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\uQuaVR
\Q RfWg_ÄWQ \_c`R \TR| UVYaR XV \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT Yg`bQYUV
Yub¿^TURZ \V`VWV_=
ͳͶǤ F¤©Ì£§Í¤ ©¨Â  T [RfR^TYuV bReT XVYV^TUV Va VYR`c_TUVaV bReT W VYR`c_RaTbURZ
\V`VWV_ uVTaV RSQ X_QWV X_R YSg_a UQVYR`c_TUVaV bReT \Q XVbc^RY_T\YaWQaQ XV UT`VWQaQ
RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q RbR ^QYa Va aZv XV\ [V_SQaQ UQ UQYbT\YaWTUQ XTUYRZ RbR UQ
T\UVu_QaUV RbR _QfY_V^TUV RfXbQ QUT=
ͳͷǤ ÎºÈ©ª¤½¤Í ª¤©¨Â ¤¢¤¡¨Ã¨¢ © ªº¤¡ ª¨«¹Ï¨¨Á ¡«¤©¨Â ¦T[RfR^TYuVbReT
uVTaVRSQX_QWVVaRSTaVRfQYSTauQUQVYR`c_RaTbURZXVY_T\URu¥¿_R\R^TYuVbReTuVR| aV
`V T cXgbUVSV Rb \Q RfWg_ÄWQ \TR| UVYaRaT XV a= ÐÑÆ
ͳǤ ¯Ò±¶¸±¹ÓÔÓ³Õ·µ³Ö¯ T ag_`VWYuQ pQUuQ Y uVZaV 3_chTYaWVaV T Yub¿^RbV \V`VWV_ fQ
XVXT^RaTbYuRcYbc`RRWuVZaVWYgVaWTaYaWRTYRfRYuWQURZaQUQ@>/YTYgv_QUZWQaWYR^uR
QuaRWR UQ 3Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ ®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca×Æ
ͳǤ D«¢Ï ¡«¨§ÌÁ ¢¨YQYgWucXUVYaVaYaQaRYaR^TYuRSTaV\RRX_QWRbQuVRaVYTX_RbQ`Qa
fQVX_T\TbZUTUQV^QuWQURZX_RvV\Vapg\T RWUVYuRRRUWTYaReRRuQuaVRfQVX_T\TbZUT
UQ \gbhRSRaTYcSR fQ RfXbQ QUT UQ pg\T RaT XTUYRR Va 3_chTYaWVaV=Æ
ͳͺǤ ¯ØÙÚÛ±Ü±¹ÕÖ³¶¸±¯T\g_hQWQ¥^bTUuQUQ2W_VXTR| YuRZYg¿fRbR\_c`Q\g_hQWQ¥Ya_QUQXV
qrLQfcSTURTaV fQ 2W_VXTR| YuV RuVUVSR^TYuV X_VYa_QUYaWV=
 FnCED ~G»HDÝw
»~n ¥ @V\TuY fQYVeRQbUV VYR`c_ZWQUT
»¬ ¥ @VSRYRZ fQ [RUQUYVW UQ\fV_
DF ¥ 5QeRVUQbUQ Q`TUeRZ fQ X_RvV\RaT
n ¥ 5QeRVUQbTU VYR`c_RaTbTU RUYaRaca
wwÎÎ ¹Þ 9QuVU fQ TbTua_VUURZ \VucSTUa R TbTua_VUURaT c\VYaVWT_RaTbUR cYbc`R
FFß»¥ 9QuVU fQ XcpbR^UVaV X_T\bQ`QUT UQ eTUUR uURhQ


¬C¥ 9QuVU fQ \QUgeRaT Wg_vc \VvV\RaT UQ [RfR^TYuRaT bReQ

§ à§ á â ¤¢ ãäåæãååâ Ã ª§ »¬ ¹ 58123I8 ç  Va è=éê=èéé `= fQ _T\Q R UQ^RUQ fQ X_VSZUQ
UQ c^QYaRT R fQ X_TvWg_bZUT UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ UQ VYR`c_TUV bReT Va T\RU [VU\ fQ
\VXgbURaTbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT W \_c` YgVaWTaTU [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V
XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV

DHwëD á æ ¤¢ ìæììãååâ Ã ¹ 58123I8 ç ê Va Êê=ÊÊ=èéé `= fQ UQ^RUQ R _T\Q fQ VeTUuQ UQ
QuaRWRaT R XQYRWRaT UQ [VU\VWTaT fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT R UQ
XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUVaV \_chTYaWV UQ YaVR| UVYaaQ UQ UTaURaT QuaRWR UQ [VU\Q fQ Rf^RYbZWQUT
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R VpZWZWQUT UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb fQ Rf^RYbZWQUT R YgXVYaQWZUT UQ \VvV\UVYaaQ Va
RUWTYaReRVUURaT RSVaR R fQ RfRYuWQURZaQugS WV\TUTaV UQ RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R

§ à§ á ìí ¤¢ åíåíãååä Ã ª§ »¬ ¥ 58123I8 ç Êî Va éî=éî=èéé `= fQ \VucSTUaRaT uVRaV YQ
UTVpvV\RSRfQRf\QWQUTUQ_Qf_TÄTURTfQX_TVp_QfcWQUTUQXTUYRVUUVVYR`c_RaTbUVaV\_chTYaWV
RUQ[VU\fQ\VXgbURaTbUVXTUYRVUUVVYR`c_ZWQUTRfQRfRYuWQURZaQugSXbQUVWTaTXV^b=èîQb=
Ê a=  R ^b= ï Qb= Ê Va @V\TuYQ fQ YVeRQbUV VYR`c_ZWQUT Rf\Q\TUQ Va @VSRYRZaQ fQ [RUQUYVW
tlNðrLÆ
§ à§ á ãæ ¤¢ ìãåíãååñ Ã ª§ »¬¥ 58123I8 ç èê Va Êè=éî=èééï `= fQ SRURSQbUVaV URWV UQ
u_T\RaURaT_TR| aRU`RUQpQUuRaTRfQVX_T\TbZUTUQ\g_hQWRaT_T`cbR_QURaTXQfQ_RRRU\TuYRaT
UQ_T`cbR_QURaTXQfQ_RUQeTUURuURhQYg`bQYUV^b=ÊîïQb=èVa@V\TuYQfQYVeRQbUVVYR`c_ZWQUT
Rf\Q\TUQ Va @VSRYRZaQ fQ [RUQUYVW UQ\fV_ VpU= 3: p_= ïèVa éÊ=é=èééï `=

DHwëD Ì§ º¤º Á¨¢ ©¡«¨¢ ¡È£ ¢¨ ª§ ò¤ª¤£ ¢ fQ \VXgbURaTbUV fQ\gbhRaTbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT R fQ uVUYcbaQaRWURaT YgWTaR UQ [VU\VWTaT fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT X_RTaQ Y 0<> ç èê UQ <> Va Ê=éè=èééË `= VpU= 3: p_= Êê Va Ê=é=èééË `= W YRbQ Va
éÊ=é=èééË `=

§ à§áâä¤¢åäìåãååñÃ¹58123I8çVa=Êé=èééï`=fQcYbVWRZaQfQYub¿^WQUTUQY\TbuR
fQ UQSQbZWQUT UQ RUWTYaReRVUURZ _RYu YWg_fQU Y QuaRWRaT UQ [VU\ fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT R fQ RfRYuWQURZaQ R V`_QUR^TURZaQ ugS aTfR Y\TbuR Rf\Q\TUQ Va @VSRYRZaQ fQ
[RUQUYVW UlNðrL VpU= 3: p_= ï Va è=Êé=èééï`=
DHwëD á ñì ¤¢ ãíåæãåìó Ã ¥ 58123I8 ç ïÊ Va èî=éê=èéÊ fQ RfRYuWQURZaQ ugS _TubQSURaT R
XRYSTURaT RU[V_SQeRVUUR SQaT_RQbR R Ya_QUReRaT W RUaT_UTa UQ XTUYRVUUVVYR`c_RaTbURaT
NLôõMsP{l
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y© ì CìD ;VfR 0_QWRbURu c_Th\Q V_`QURfQeRZaQ R \TR| UVYaaQ XV \VXgbURaTbUVaV \Vp_VWVbUV
XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT W 3Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ ®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦
UQ_R^QU XV¥UQaQagu fQ u_QauVYa oVU\Q RbR \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU (rtNÆ

 . /_`QURfQeRZaQR\TR| UVYaaQUQ3Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\YTRfWg_ÄWQaWYgVaWTaYaWRT
Y _QfXV_T\pRaT UQ @>/ XV\fQuVUVWRaT QuaVWT fQ UT`VWVaV X_RbQ`QUT aVfR 0_QWRbURu R \_c`RaT
Wga_TÄUR QuaVWT X_RTaR Va \_chTYaWVaV Yg`bQYUV RfRYuWQURZaQ UQ @V\TuYQ R QuaVWTaT XV
UT`VWVaV X_RbQ`QUT=
"#À 3VXgbURaTbUVaV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT T \TR| UVYa XV UQpR_QUT UQ VYR`c_RaTbUR
WUVYuR W 3Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ ®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦ cX_QWbTURT UQ
QuaRWRaT UQ oVU\Q RfXbQ QUT UQ \VXgbURaTbUR XTUYRR uQuaV R UQ \_c`R XbQ QURZ X_T\WR\TUR
W @>/ 0_QWRbURuQ R VYR`c_RaTbURaT \V`VWV_RX_R X_R\VpRaV X_QWV UQ aZv=
. 3_chTYaWVaV _QfX_T\TbZ _TQbRfR_QURZ \VvV\ Va RUWTYaR_QUTaV UQ Y_T\YaWQaQ UQ oVU\Q XV
RU\RWR\cQbURaTVYR`c_RaTbURXQ_aR\RYg`bQYUVRfRYuWQURZaQUQ@>/RaVfR0_QWRbURu=3VvV\ga
Va RUWTYaR_QUT UQ Y_T\YaWQaQ UQ oVU\Q YT Wub¿^WQ X_R VX_T\TbZUTaV UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb=
;gR| uQaVWYTuR\ZbX_T\YaQWbZWQX_VXV_eRVUQbUQ^QYaVaUTaURaTQuaRWRUQoVU\QYaVR| UVYaaQUQ
T\RU\ZbXV\bThRUQThT\UTWUQX_TVeTUuQuQaVaQfRYaVR| UVYaSVhT\QYTXVuQ^WQR\QYTXVURhQWQ=
0VbfRaT R fQ`cpRaT Va X_VSZUQ UQ YaVR| UVYaaQ UQ \TbQ YQ fQ YSTauQ UQ VYR`c_TURaT bReQ uQaV
3_chTYaWVaV UT \QWQ `Q_QUeRR fQ XVYaR`QUTaV UQ VX_T\TbTUQ \VvV\UVYa= 

§¨½ ª¤£§ª¨ ª§ º ª¡¨¤ªª¨É ò¤ª

y© ã CìD 5QRSTUVWQURTaV UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ T ¦3Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\¦
®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦ RbR Ygu_QaTUV 30o ¦0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦=

CãD 5QRSTUVWQURTaV UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ SVhT \Q YT RfXRYWQ UQ uR_RbReQ R UQ
ilPjtjklÆ

ÎÁ É£§ª ¨ Ã¨¡¢¨§ª 

y©â CìD 3Vp_VWVbURZaXTUYRVUTU[VU\Tc^_T\TUY_TÄTURTUQ/p VaVYgp_QURTUQQueRVUT_RaT
UQ ®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU RUYaRaca¦ 83 X_VaVuVb Va Ê=éË=èéé `= oVU\ga WgfURuWQ uQaV
YQSVYaVZaTbUV¿_R\R^TYuV bReT Va \TUZ UQ WXRYWQUTaV Sc W _T`RYag_Q UQ Yg\Q=

 . 3_chTYaWVaV T WXRYQUV W ag_`VWYuRZ _T`RYag_ WV\TU Va 8`TUeRZaQ XV WXRYWQURZaQ UQ
è=é=èéé`=Y T\RUTU R\TUaR[RuQeRVUTU uV\ èéééêÊY bReTUfRZ fQRfWg_ÄWQUT UQ \TR| UVYaXV
\VXgbURaTbUVaV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT ç )Ñ¥0/3 Rf\Q\TUQVa @o5 UQ è=éè=èéé `=

"#$ 3Vp_VWVbURZaXTUYRVUTU[VU\®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTURUYaRaca¦TWXRYQUW>d>UQÊï==èéé
`= [=\= ïêLèéé Y T\RUTU R\TUaR[RuQeRVUTU uV\ XV I]4>;8;ÊîËËËéËî=

F ¡¢§£¨¢ ©¡¢£¤ ¨ º§£© ª¨ 
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y© ä CìD 3Vp_VWVbURZa XTUYRVUTU [VU\ YT cX_QWbZWQ R YT X_T\YaQWbZWQ X_R WfQRSVVaUVÄTURZaQ
YR Y a_TaR bReQ Va cX_QWRaTbURZ V_`QU UQ 3_chTYaWVaV=

 . 3Vp_VWVbURZa XTUYRVUTU [VU\ UT SVhT \Q YT X_TVp_QfcWQ W \_c`V ag_`VWYuV \_chTYaWV
Y\_chTURT Y UTYaVXQUYuQ eTb RbR uVVXT_QeRZ uQuaV R \Q YT _Qf\TbZ RbR \Q Va\TbZ Va YTpT YR \_c`
XTUYRVUTU[VU\=
"#$ 3Vp_VWVbURZa XTUYRVUTU [VU\ UT SVhT \QYT X_Tu_QaZWQ VYWTU WYbc^QRaT X_T\WR\TUR W @>/=
"%$ 3Vp_VWVbURZa XTUYRVUTU [VU\ SVhT \Q YT WbRWQ RbR YbRWQ Y XTUYRVUTU [VU\ c^_T\TU R
cX_QWbZWQU Va \_c`V bReTUfR_QUV XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV X_R cYbVWRT ^T YT fQXQfWQa
X_QWQaQUQVYR`c_TURaTbReQXTUYRVUT_RaTRaTvURaTUQYbT\UReRRX_RYXQfWQUTUQ_QfXV_T\pRaT
UQ @>/ R 5Q_T\pQç ÊîVa î ¿bR èéé `= UQ@o5=
"&$ 3TR| UVYaaQ UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT V_`QURfR_Q R RfWg_ÄWQ X_R YXQfWQUT UQ
UV_SQaRWUQaQ c_T\pQ XV \VXgbURaTbUVaV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT R UV_SQaRWURaT
QuaVWT UQ @o5 R uVSXTaTUaURaT \g_hQWURV_`QUR=
~ §©¨Í ¨ § ¡ª§ º§£© ª¨ 

y© E>T\QbR TaVUQ3_chTYaWVaVRUQ\Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\T`_Q\>V[RZ_¥U/W^Q@cXTb=
8\_TYgaUQcX_QWbTURTT1TXcpbRuQIgb`Q_RZVpbQYa>V[RZ>aVbR^UQVp RUQ`_=>V[RZX=u=ÊïÊ
pcb= Q_ IV_RY MMM çÊïÆ

B§§ªÂ¨¨ Ì§ ¨ÌºÈ©ª ª¨ ¢¤ ª§ Ì§È© ª¨É¢§¨ Ã§§ª¢¨§ª¤¡¢ ª§ ¡ ¡¢£§¢§ ª§ ¤¡¨Ã ª¨¢
Ö·'±

y© ñ CìD 6fXgbUTURTaV UQ fQ\gbhTURZaQ ugS VYR`c_TURaT bReQ XTUYRVUT_RaT aTvURaT
UQYbT\UReRXVfQuVUR\_c`RaTbReQRSQ RX_QWQYg`bQYUVVYR`c_RaTbURZ\V`VWV_W\Vp_VWVbURZ
XTUYRVUTU[VU\ T `Q_QUaR_QUV Y QuaRWRaT UQ 3_chTYaWVaV=

" $
3_chTYaWVaV Va`VWQ_Z RSc TYaWTUV X_T\ VYR`c_TURaT bReQ XTUYRVUT_RaT R aTvURaT
UQYbT\UReR fQ fQ`cpR UQYagXRbR W _TfcbaQa UQ UT\Vp_VYgWTYaUV RfXgbUTURT UQ YWVRaT
ðlNgbhTURZ XVVaUVÄTURT UQ X_T\YaQWbZWQUTaVR cX_QWbTURTaV UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\=
"#$ 5Qa_cXQURaT Y_T\YaWQ W RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R UQ VYR`c_TURaT bReQ R UQ XTUYRVUT_RaT UQ
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU[VU\ UT XV\bThQa UQ X_RUc\RaTbUV RfXgbUTURT=
"%$ xsjzô_TURaT bReQ XTUYRVUT_RaT R aTvURaT UQYbT\UReR UT Va`VWQ_Za fQ fQ\gbhTURZaQ UQ
LôõMsP{rPrÆ
"&$ 3Vp_VWVbURZa XTUYRVUTU [VU\ UT Va`VWQ_Z Y QuaRWRaT YR fQ fQ`cpR UQYagXRbR W _TfcbaQa UQ
\TR| YaWRZaQ UQ 3_chTYaWVaV=
BCDED EmnHD
Î~CnE  Hw D n~BÎHEDw E nëHnEnC Fw~nw ¬n

Î¡©¤£¨É Ì§ ¤¡¨ÃÉ£§ª 

y© í CìD : \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ SV`Qa \Vp_VWVbUV \Q YT VYR`c_ZWQa RLRbR \Q pg\Qa
VYR`c_ZWQUR [RfR^TYuRbReQ uVRaV YQ UQWg_ÄRbR Êï¥`V\RÄUQ Wgf_QYa=
9



ã /YR`c_ZWQUTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT RfWg_ÄWQ W YgVaWTaYaWRT Y _QfXV_T\pRaT UQ
@>/ XV\fQuVUVWRaT QuaVWT XV UT`VWVaV X_RbQ`QUT UQYaVZ RZ 0_QWRbURu R cYbVWRZaQ UQ
VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_=

n¡ª¤£§ª¨ Ì§ ¤¡¨ÃÉ£§ª 

y© ó CìD /YR`c_ZWQUTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT RfWg_ÄWQ Wgf VYUVWQ UQ VYR`c_RaTbTU
\V`VWV_ uVR| aV YT Yub¿^WQ STh\c 3_chTYaWVaV RN
*
[RfR^TYuV bReT uVTaV YT VYR`c_ZWQ fQ YWVZYSTauQO
*
_QpVaV\QaTb uVR| aV fQ YWVZ YSTauQ WUQYZ VYR`c_RaTbUR WUVYuR W XVbfQ UQ YWVR
_QpVaUReR R YbchRaTbRO
V_`QU uVR| aV fQ YWVZ YSTauQ WUQYZ VYR`c_RaTbUR WUVYuR W XVbfQ UQ YWVR
#*
_QpVaUReR R YbchRaTbRR uVR| aV T VYR`c_RaTb fQN
l \g_hQWUR YbchRaTbRO
+ Yg\RRaT X_Vuc_V_RaT YbT\VWQaTbRaT \g_hQWURaT Yg\TpUR RfXgbURaTbR Yg\RRaT
XV WXRYWQURZaQ R Yg\TpURaT YbchRaTbR,
{ WVTUUVYbchT RaT XV 9QuVUQ fQ Vap_QUQaQ R WgV_ghTURaT YRbR UQ 1TXcpbRuQ
Igb`Q_RZ\g_hQWURaTYbchRaTbR¥XV9QuVUQfQ<RURYaT_YaWVaVUQWga_TÄURaT_QpVaR
R \g_hQWURaT YbchRaTbR ¥ XV 9QuVUQ fQ RfXgbUTURT UQ UQuQfQURZaQ R fQ\g_hQUTaV XV\
sPLlõl,
%* WgfbVhRaTbuVR| aVfQYWVZYSTauQWUQYZVYR`c_RaTbURWUVYuRWXVbfQUQ[RfR^TYuVbReT
fQuVTaVaVR| TVYR`c_RaTbXVYRbQaQUQYub¿^TU\V`VWV_fQWgfbQ`QUTUQcX_QWbTURTRbR
-rtPLri,
E \_c` VYR`c_RaTb ¥ [RfR^TYuV RbR ¿_R\R^TYuV bReT uVTaV fQ YWVZ YSTauQ WUQYZ
VYR`c_RaTbUR WUVYuR WXVbfQ UQ [RfR^TYuV bReT Y uVTaV UT T W X_QWVVaUVÄTURT XV a=è 
RbR =

" $
/YR`c_RaTbURZa \V`VWV_ T pTfY_V^TU R YT XV\XRYWQ W aVbuVWQ TufTSXbZ_Q uVbuVaV YQ
Ya_QURaT XV UT`V=

"#$ /YR`c_RaTbTU \V`VWV_ SVhT \Q YT Yub¿^R W XVbfQ UQ a_TaV bReT X_R \Q\TUV X_T\WQ_RaTbUV
XRYSTUVYg`bQYRT Va UT`V uQaVVYR`c_RaTbURZa\V`VWV_ T W XVbfQ UQ VYR`c_TUVaV bReT=

CäD /YR`c_RaTbURaT \V`VWV_R YT Yub¿^WQa Va VYR`c_RaTbUR XVY_T\UReR Y uVRaV 3_chTYaWVaV RSQ
Yub¿^TUR \V`VWV_R fQ VYR`c_RaTbUV XVY_T\UR^TYaWV=

ÎÁ§¡¢¨ £¤à¤£¤©ª¨É º ª¡¨¤ª ª ò¤ª

y© æ CìD ]^QYaRTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ fQXV^WQ Va \QaQaQ UQ Yub¿^WQUTaV UQ
VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_ fQ VYR`c_ZWQUT Y bR^UR WUVYuR YgVaWTaUV Va \QaQaQ UQ XVbc^QWQUT W
XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUVaV \_chTYaWV UQ XRYSTUVaV Yg`bQYRT UQ bReT W ^RZaV XVbfQ T Yub¿^TU
\V`VWV_ fQ VYR`c_ZWQUTY WUVYuR Va bReQ XV ^b= èé Qb=  a= è . Va @>/=
 . 3_chTYaWVaV \V é _QpVaUR \UR YbT\ \QaQaQ UQ XVYagXWQUT UQ Xg_WQaQ WUVYuQ Rf\QWQ UQ
VYR`c_TUVaV bReT \VucSTUa Y uVR| aV c\VYaVWT_ZWQ c^QYaRTaV Sc W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\=
"#$ 3Vp_VWVbUVaV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT T XT_YVUQbUV= :YZuV VYR`c_TUV bReT RSQ RU\RWR\cQbTU
VYR`c_RaTbTU UVST_ R RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q=
"%$ : Ybc^QRaT UQ X_TvWg_bZUT UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q UQ
VYR`c_TUVaV bReT Va \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ UQ \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV W
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ cX_QWbZWQU Va 3_chTYaWVaV Yub¿^TURZa \V`VWV_ WbRfQ W YRbQ UQ
C D
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\QaQaQuVZaVTW\TUZUQX_TvWg_bZUTUQY_T\YaWQaQVa\_c`VaVXTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV\_chTYaWV
W ^RRaV [VU\ bReTaV T pRbV VYR`c_TUV=

n¡¨Ã¨¢ ©ª¨ º¤¡ ª¨Â¨

y© ìå CìD 3_chTYaWVaV SVhT \Q Yub¿^WQ \V`VWV_R Y VYR`c_RaTbUR XVY_T\UReR ¥ [RfR^TYuR RbR
¿_R\R^TYuR bReQ=

" $
/YR`c_RaTbURaT XVY_T\UReR ¥ [RfR^TYuR bReQ R bReQaQ cXgbUVSV TUR Va VYR`c_RaTbUR
XVY_T\UReR ¥ ¿_R\R^TYuR bReQ RSQa X_QWV \Q Yub¿^WQa VYR`c_RaTbUR \V`VWV_R fQ \VXgbURaTbUV
\Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT Va RSTaV R fQ YSTauQ UQ 3_chTYaWVaV uQuaV R \Q RfWg_ÄWQa
\_c`R \TR| UVYaR XV \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT Yg`bQYUV Yub¿^TURZ Y
3_chTYaWVaV XRYSTU \V`VWV_=
"#$ 0_R VYg TYaWZWQUT UQ \TR| UVYaaQ YR VYR`c_RaTbURZa XVY_T\URu ¥ [RfR^TYuV bReT R bReTaV
cXgbUVSV TUVVa VYR`c_RaTbTU XVY_T\URu ¥¿_R\R^TYuV bReT a_ZpWQ \QN
Ê= YT bT`RaRSR_QY \VucSTUaQ XV Qb= î R \Q X_T\VYaQWR UQYgVaWTaUVaV bReT \QUUR fQ uVUaQuaO
è= YXQfWQ X_RUeRXQ fQYWVpV\Q UQ RfpV_ UQ [VU\O
=VuQfWQYg\TR| YaWRTUQbReTaVRfQX_TvWg_bZUTUQY_T\YaWQVaT\RUW\_c`[VU\fQ\VXgbURaTbUV
XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUTR \Q YbT\R \Q UT YT \VXcYUT cW_Th\QUT UQ RUaT_TYRaT ScO
= _QfZYUZWQ UQ bReQaQ \Vp_VYgWTYaUV R Y \gbhRSQaQ `_RhQ X_QWQaQ R fQ\gbhTURZaQ RS XV
VYR`c_RaTbURaT \V`VWV_R \Q RS X_T\VYaQWZ WZ_UQ R aV^UQ RU[V_SQeRZ fQ 3_chTYaWVaV R oVU\Q R
\QUT\QWQVpT QURZRbR\QX_QWRX_T\XVbVhTURZVaUVYUVpg\T QaQ\VvV\UVYaVaRUWTYaR_QUTUQ
Y_T\YaWQaQ UQoVU\Q,
Ë= VXQfWQ bR^URaT \QUUR UQ VYR`c_TURaT bReQ uQaV UT RfXVbfWQ XVbc^TUQaQ RU[V_SQeRZ fQ eTbR
uVRaV UT YQ YWg_fQUR Y cX_QhUZWQUT UQ X_QWQaQ R RfXgbUTURT UQ fQ\gbhTURZaQ XV \V`VWV_Q fQ
VYR`c_RaTbUV XVY_T\UR^TYaWVO
ï= VXQfWQ ag_`VWYuQaQ aQR| UQ R ag_`VWYuRZ X_TYaRh UQ 3_chTYaWVaV R \Q UT X_T\VYaQWZ UTWT_UR
UTXgbUR RbR XV\WTh\Q R YWT\TURZ fQ \_c`R XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUR \_chTYaWQÆ
"%$ 1QpVaV\QaTbUTSVhT\Qpg\TVYR`c_RaTbTUXVY_T\URuUQ3_chTYaWVaVXVVaUVÄTURTUQYWVRaT
_QpVaUReR R YbchRaTbR=

"&$ /YR`c_RaTbTU XVY_T\URu uQuaV R bReQaQ cXgbUVSV TUR Va VYR`c_RaTbUR XVY_T\UReR ¥
¿_R\R^TYuR bReQ UT SV`Qa \Q _QpVaZa fQ XVWT^TVa T\UV XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV=
"$ 3_chTYaWVaV cWT\VSZWQ @o5 fQ Yub¿^WQUTaV RbR X_Tu_QaZWQUTaV UQ WYTuR \V`VWV_ Y
VYR`c_RaTbTU XVY_T\URu uQuaV R fQ cXgbUVSV QWQUTaV UQ [RfR^TYuR bReQ Va VYR`c_RaTbTU
XVY_T\URu ¥ ¿_R\R^TYuV bReT R fQ WYZuV VaaT`bZUT UQ cXgbUVSV QWQUT UQ [RfR^TYuV bReT
cXgbUVSV TUVVa VYR`c_RaTbTU XVY_T\URu ¥¿_R\R^TYuV bReT W / ¥ \UTWTU Y_Vu=
CíD 3_chTYaWVaV YUQp\ZWQ WYTuR VYR`c_RaTbTU XVY_T\URu YgVaWTaUV bReQaQ cXgbUVSV TUR Va
VYR`c_RaTbUR XVY_T\UReR ¥ ¿_R\R^TYuR bReQ Y \VucSTUa ¾^RR| aV Vp_QfTe YT caWg_h\QWQ Va
ðlOMsPtj-¥X_T\YT\QaTbZ UQ @o5 uVR| aV `R bT`RaRSR_Q X_R cX_QhUZWQUT UQ \TR| UVYaaQ RS=
"$
@o5 WV\R _T`RYag_ fQ Yub¿^TURaT R X_Tu_QaTUR \V`VWV_R UQ VYR`c_RaTbURaT XVY_T\UReR
R cXgbUVSV TURaT Va aZv bReQ=

F «§¢É£§ª ª§ ¤¡¨ÃÉ£§ª ¢Ô

y© ìì CìD /YR`c_ZWQUTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT X_Tu_QaZWQ X_R WYTuR T\RU Va
YbT\URaT Ybc^QRN
* X_R YSg_a UQ VYR`c_TURZO
* Æ uV`QaVVYR`c_TURZaX_TvWg_bRY_T\YaWQaQVaRU\RWR\cQbUQaQYRXQ_aR\QUQa_cXQURVa
bR^UR WUVYuR W YgVaWTaURZ \Vp_VWVbTU [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV
\_chTYaWV R X_R cYbVWRT ^T XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q UZSQ Y_T\YaWQ UQa_cXQUR XV YRbQaQ UQ
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\V`VWV_ Y _QpVaV\QaTb RbR \_c` VYR`c_RaTb Y uVRaV 3_chTYaWVaV RSQ VYR`c_RaTbUR \V`VWV_R
uVRaV UT YQ X_Tu_QaTURR W uVRaV RSQ ubQcfR V`_QUR^QWQ R X_TvWg_bZUTaV UQ Y_T\YaWQaQO
= X_R T\UVu_QaUV RfaT`bZUT UQ eZbQaQ UQp_QUQ YcSQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q=
0Æпри смърт на друг осигурител Ǧ физическо лице.

CãD @VUu_TaUQaQ \QaQ UQ X_Tu_QaZWQUT UQ VYR`c_ZWQUTaV fQ WYTuR T\RU Va Ybc^QRaT XV Qb= Ê YT
VX_T\TbZ uQuaVYbT\WQN
* XV Qb= Ê a= Ê ¥ \QaQaQ UQYSg_aaQO
* XV Qb= Ê a= è ¥ Va \QaQaQ UQ WbRfQUT W YRbQ UQ Yub¿^TURZ \V`VWV_ uVZaV T W \TUZ UQ
X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQaQ Va 3_chTYaWVaV W \_c`VaV XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV
NLôõMsP{V W ^RRaV [VU\ bReTaV T YT VYR`c_ZWQ,
#* XV Qb=Ê a= ¥ Va \QaQaQ UQ T\UVu_QaUVaV RfaT`bZUT UQ Y_T\YaWQaQ,
%* по ал. 1, т. 4 Ǧ от датата на смърттаǤ

§ªÈÁª¨ ¤à© «Á ª¨É

y© ìã CìD 0_RvV\RaT UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ UT YT VpbQ`Qa Y \QUgu XV _T\Q UQ 9QuVUQ fQ
uV_XV_QaRWUVaV XV\VvV\UV VpbQ`QUT=

CãD F_RvV\RaT Va RUWTYaR_QUT UQ QuaRWRaT UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ _QfX_T\TbTUR XV
RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R UQ VYR`c_TURaT bReQ UT YT VpbQ`Qa Y \QUgu XV YSRYgbQ UQ 9QuVUQ fQ
\QUgeRaT Wg_vc \VvV\RaT UQ [RfR^TYuRaT bReQ L933o4L=

CâD ]Ybc`RaTXV\VXgbURaTbUVaV\Vp_VWVbUVXTUYRVUUVVYR`c_ZWQUTUTYTVpbQ`QaY\QUguXV_T\Q
UQ 9QuVUQ fQ \QUgu Wg_vc \VpQWTUQaQYaVR| UVYa=

"%$ <TYT^UQaQ \QUg^UQ VYUVWQ XV ^b= è Qb= è Va 933o4 fQ \VvV\R UQ bReQaQ _QpVaT R XV a_c\VWR
X_QWVVaUVÄTURZ YT UQSQbZWQ Y UQX_QWTURaT X_Tf STYTeQ ^_Tf _QpVaV\QaTb bR^UR WUVYuR fQ
\VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUVVYR`c_ZWQUT Yg`bQYUV ^b= Êê Qb= èVa 933o4=

"&$ >cSQaQ Va `V\RÄURaT \QUg^UR VYUVWR XV ^b= Êî Va 933o4 YT UQSQbZWQ Y UQX_QWTURaT X_Tf
`V\RUQaQ bR^UR WUVYuR fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT W _QfST_R
VX_T\TbTUR XV ^b= Êê Qb= Ê Va 933o4= dV\RÄUQaQ \QUg^UQ VYUVWQ UQ bReQaQ RfWg_ÄWQ R \TR| UVYa
uQaV T\UVbR^UR ag_`VWeR YT UQSQbZWQ Y UQX_QWTURaT X_Tf `V\RUQaQ bR^UR WUVYuR fQ
\VXgbURaTbUV\Vp_VWVbUVXTUYRVUUVVYR`c_ZWQUTW_QfST_RVX_T\TbTURXV^b=èQb=èVa933o4=

"$ 0_R XVbc^QWQUT UQ YcSR Va \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ X_T\R X_R\VpRWQUT X_QWV UQ
YgVaWTaURZ WR\ \VXgbURaTbUQ XTUYRZ XVbc^TURaT YcSR YT VpbQ`Qa Y VuVU^QaTbTU \QUgu
VX_T\TbTU Yg`bQYUV 933o4=

"$ 3QUguga Wg_vc XVbc^TURZ \VvV\ XV Qb= ï YT VX_T\TbZ YbT\ X_T\YaQWZUT UQ \TubQ_QeRZ Va
VYR`c_TUVaV bReT Yg`bQYUV ^b= ïË Qb=  Va 933o4 fQ ^QYaaQ Va WUVYuRaT fQ uVRaV UT T XVbfWQUV
\QUg^UVaVVpbTu^TURTXVQb=RbRË=3QUgugaYTc\g_hQRWUQYZVa3_chTYaWVaVX_RRfXbQ QUTaV
UQ YcSRaT=

"$ 3VvV\RaT Va \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV VYR`c_ZWQUT XVbc^TUR YbT\ X_R\VpRWQUT X_QWV UQ
\VXgbURaTbUQ XTUYRZ UT YT VpbQ`Qa Y \QUgu Yg`bQYUV 933o4=

"$ 5T YT VpbQ`Qa Y \QUgu _QfvV\RaT fQ WUVYuRaT fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT UQ VYR`c_RaTbRaT R YT X_RfUQWQa fQ _QfvV\ XV _T\ UQ^RU R W _QfST_R VX_T\TbTUR XV
^b= èé a= è pcuWQ ¦Q¦ R ^b= èé Va 9QuVUQ fQ uV_XV_QaRWUVaV XV\VvV\UV VpbQ`QUT=

F ª¡¨¤ªª§ ¡¼ ½§
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y© ìâ /YR`c_ZWQUTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT RfWg_ÄWQ fQ WYR^uR WR\VWT
\VXgbURaTbUR XTUYRR XV aVfR 0_QWRbURu UQ uQXRaQbVWV XVu_RWTU X_RUeRX UQ pQfQaQ UQ
X_T\WQ_RaTbUV VX_T\TbTUR W \V`VWV_Q Y 3_chTYaWVaV VYR`c_RaTbUR WUVYuR=

F§£§ º¨ ¤¡¨ÃÉ£§ª £ ¤à¤£¤©ª¨É º ª¡¨¤ª ª ò¤ª

y© ìä CìD /YR`c_ZWQUTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ \QWQ X_QWV UQN
* bR^UQ XTUYRZ fQYaQ_VYa¥ fQ VX_T\TbTU Y_VuO
è= bR^UQ XTUYRZ fQ RUWQbR\UVYa ¥ fQ VX_T\TbTU Y_VuO
Ñ= UQYbT\YaWTUQ XTUYRZfQ VX_T\TbTU Y_Vu UQN
l UQYbT\UReRaT UQ VYR`c_TUV bReT RbR UQ XTUYRVUT_O
+ XVbfWQ RaT bReQ=
0Æ T\UVu_QaUV RbR _QfY_V^TUV RfXbQ QUT UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ XV RU\RWR\cQbUQaQ
XQ_aR\Q RbR ^QYaVa aZv UQ VYR`c_TUV bReTO
Ë= T\UVu_QaUV RbR _QfY_V^TUV RfXbQ QUT UQY_T\YaWQ UQN
l UQYbT\UReRaT UQ VYR`c_TUV bReT RbR UQ XTUYRVUT_O
+ XVbfWQ RaT bReQ=

CãD 0_RX_R\VpRWQUTX_QWVUQYgVaWTaURZWR\XTUYRZVYR`c_TUVaVbReTUT`VWRaTUQYbT\UReRRbR
UQYbT\UReRaT UQ XTUYRVUT_ uQuaV R XVbfWQ RaT bReQ RSQa X_QWV UQ YWVpV\TU RfpV_ STh\c
YgVaWTaURZ WR\ XTUYRZ RbR T\UVu_QaUV RbR _QfY_V^TUV RfXbQ QUT UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ XV
RU\RWR\cQbUQaQ Sc XQ_aR\Q X_R cYbVWRZaQ R XV _T\Q UQ aVfR 0_QWRbURu=

. : Ybc^QRaT XV Qb= Ê a=  uV`QaV VYR`c_TUVaV bReT RfaT`bR UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ Va bR^UR
WUVYuR XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q RbR ^QYa Va aZv X_T\R X_R\VpRWQUT X_QWV UQ YgVaWTaURZ WR\
\VXgbURaTbUQ XTUYRZ aV fQXbQ Q \QUgu XV ^b=Êè Qb= ï R aQuYQ X_R cYbVWRZaQ R XV _T\Q UQ ^b=Æ
"%$ >_T\YaWQaQ UQa_cXQUR Va WUVYuR UQ bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a= è ¥  SV`Qa \Q YT RfXbQ Qa UQ
VYR`c_TUVaV bReT YQSVX_R X_R\VpRWQUT X_QWVUQ YgVaWTaURZ WR\ \VXgbURaTbUQ XTUYRZ=
BCDED mHwmD

n~BÎHmwC nBnEnH

öÓÚ³ÿ³Ö³¶·³

y© ìE CìD /YR`c_RaTbURZa \V`VWV_ c_Th\Q VaUVÄTURZaQ X_R R XV XVWV\ VYR`c_ZWQUTaV W
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU[VU\=

CãD /YR`c_RaTbURZa \V`VWV_ T pTfY_V^TU R YT Yub¿^WQ W \WQ T\UVVp_QfUR TufTSXbZ_Q ¥ XV T\RU fQ
WYZuQ VaYa_QURaT XV UT`V=

E¨¤£ ¤¡¨Ã¨¢ ©ª¨¤Ã¤£¤¨

y©ìñ9QVYR`c_ZWQUTW\Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\YTYub¿^WQaYbT\URaTWR\VWTVYR`c_RaTbUR
Nrzr{rLj1
* Y bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a= Ê ¥ RU\RWR\cQbTU \V`VWV_ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV
XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUTO
= Y bReQaQ XV ^b=  Qb=Ê a= è  R  ¥ \V`VWV_ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT Va _QpVaV\QaTb _TYXTuaRWUVVa bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  R O
#* YbReQaQXV^b=Qb=Êa=Ë¥\V`VWV_fQ\VXgbURaTbUV\Vp_VWVbUVXTUYRVUUVVYR`c_ZWQUT
Va \_c` VYR`c_RaTb=
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~ÈÈ§ª¨ ª§ ¤¡¨Ã¨¢ ©ª¨¢ ¤Ã¤£¤¨
y© ìí CìD 6U\RWR\cQbURZa \V`VWV_ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT
ðlN2iõjPMitrs2N2Lõl1
ͳǤ UVST_ \QaQaQ UQ Yub¿^WQUT R UQ WbRfQUT W YRbQUQ \V`VWV_QO
ʹǤ RSTUQaQRQ\_TYRaTUQYa_QURaTXV\V`VWV_QUQRSTUVWQURTaVQ\_TYQ\QUURfQag_`VWYuQaQ
_T`RYa_QeRZ T\RUTU R\TUaR[RuQeRVUTU uV\ UVST_ R \QaQ UQ XTUYRVUUQaQ bReTUfRZ UQ
LôõMsP{rPr,
͵Ǥ tlRSTUVWQURTaV Q\_TYQ UVST_ R \QaQ UQ _TÄTURTaV fQ Rf\QWQUT UQ _Qf_TÄTURTaV fQ
cX_QWbTURT UQ [VU\Q Yg\TpUQaQ Sc _T`RYa_QeRZ T\RUURZ R\TUaR[RuQeRVUTU uV\ XV
IcbYaQa UQ oVU\QO
ͶǤ X_T\STaQ R VpvWQaQ UQ VYR`c_ZWQUTaVO
ͷǤ X_QWQaQ X_R VYR`c_ZWQUT W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ R cYbVWRZaQ fQ aZvUVaV
qLjNr+j{ltM,
Ǥ _QfST_Q UQ WUVYuQO
Ǥ cYbVWRZaQ _T\Q R UQ^RUQ fQ XbQ QUT UQ WUVYuQO
ͺǤ cYbVWRZaQ _T\Q R UQ^RUQ fQ XbQ QUT UQ \VXgbURaTbURaT XTUYRRO
ͻǤ X_QWVaV UQ RfaT`bZUT UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q RbR UQ ^QYa Va
P34,
ͳͲǤ WR\Q R _QfST_Q UQ aQuYRaT R c\_ghuRaTO
ͳͳǤ X_QWQaQ R fQ\gbhTURZaQ UQ Ya_QURaT XV \V`VWV_QO
ͳʹǤ X_QWQaQ UQ UQYbT\UReRaT UQ VYR`c_TUVaV bReT R UQ XVbfWQ RaT bReQ R \QUUR fQ aZv ugS
\QaQaQ UQ Yub¿^WQUT UQVYR`c_RaTbURZ \V`VWV_O
ͳ͵Ǥ X_QWVaV UQ X_TvWg_bZUT UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q W
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ ugS YgVaWTaTU [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V
XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWVO
ͳͶǤ _T\Q R UQ^RUQ fQ XVbc^QWQUT UQ RU[V_SQeRZ VaVYR`c_TUVaV bReTO
ͳͷǤ \QaQaQ UQ uVZaV VYR`c_TUVaV bReT T fQXVfUQaV Y 0_QWRbURuQ RbR XVbc^RbV TufTSXbZ_ Va
tMzr,
Ð5Æ cYbVWRZaQ _T\Q R UQ^RUQ fQ RfSTUTURT \VXgbUTURT R X_Tu_QaZWQUT UQ \V`VWV_Q=
Ð/Æ RU[V_SQeRZ ^T UQ VYR`c_TUVaV bReT RbR bReQ UT YT `Q_QUaR_Q \VvV\UVYa RbR fQXQfWQUT UQ
XgbURZ _QfST_ UQ WUTYTURaT Va aZv Y_TNsP{l,
ÐÅÆ RSTUQaQ XV \VucSTUaQ fQ YQSVbR^UVYa R YbchTpURZ UVST_ W XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUVaV
\_chTYaWV UQ VYR`c_RaTbURZ XVY_T\URu YgVaWTaUV UQ cXgbUVSV TUVaV bReT Va
VYR`c_RaTbTU XVY_T\URu ¥ ¿_R\R^TYuV bReT W Ybc^QRaT uV`QaV \V`VWV_ga T Yub¿^TU Y
XVY_T\UR^TYaWVaVSc=
CãD 3V`VWV_ga fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT XV ^b= Êï a= è fQ\gbhRaTbUV
s2N2Lõl1
ͳǤ \QUURaT XV Qb= Ê a= Ê a=  ¥ Ê R a= Êï Êî R ÊO 
ʹǤ UQRSTUVWQURTaV R Q\_TYRaT UQ Ya_QURaT XV \V`VWV_Q \QUUR fQ ag_`VWYuQaQ RS
_T`RYa_QeRZ UVST_ R \QaQ UQ XTUYRVUUQaQ bReTUfRZ R T\RUTU R\TUaR[RuQeRVUTU uV\
UQ 3_chTYaWVaV uQuaV R T\RUTU R\TUaR[RuQeRVUTU uV\ UQ _QpVaV\QaTbZ YgVaWTaUV UQ
bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a= R O
͵Ǥ V`_QUR^TURZaQ UQ X_QWQaQ UQ VYR`c_TURaT bReQ \Q X_TvWg_bZa W YgVaWTaTU [VU\
ôqLlWbZWQU Va \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV WUTYTURaT W aZvUQ XVbfQ fQ
YSTauQ UQ _QpVaV\QaTbZ YgVaWTaUV UQ bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  R  Y_T\YaWQ Va
VYR`c_RaTbUR WUVYuR uV`QaV YQ UQbReT aQuRWQO
ͶǤ YXRYgu ¥ X_RbVhTURT UQ bReQaQ fQ uVRaV YT WUQYZa VYR`c_RaTbUR WUVYuR Y aTvURaT
bR^UR \QUUR R _T\Q R UQ^RUQ fQ UT`VWVaV QuacQbRfR_QUTO
ͷǤ X_RbVhTURT ¥Vp_QfTe UQ X_T\WQ_RaTbUV XRYSTUV Yg`bQYRT UQ WYZuV bReT W ^RZaV XVbfQ
T Yub¿^TU \V`VWV_QO
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Ǥ

Ǥ
ͺǤ

X_QWQaQ UQ UQYbT\UReRaT R UQ XVbfWQ RaT bReQ XVYV^TUR Va VYR`c_TUVaV bReT W
X_RbVhTURT ¥ Vp_QfTe ugS \VucSTUaQ XV a= Ë uQaV W X_RbVhTURTaV YT XVYV^WQ R UQ^RUQ
UQ _QfX_T\TbTURT UQ Y_T\YaWQaQSTh\c XVYV^TURaT bReQ R \QUUR fQ aZvO
_T\Q R UQ^RUQ fQ XVbc^QWQUT UQ RU[V_SQeRZ Va _QpVaV\QaTbZ YgVaWTaUV UQ bReQaQ XV
^b=  Qb= Ê a=  R O
\QaQaQ UQ uVZaV _QpVaV\QaTbZ YgVaWTaUV bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  R  YQ fQXVfUQaR Y
0_QWRbURuQ RbR YQ XVbc^RbR TufTSXbZ_Va UT`V=

ͻ. предмета и обхвата на осигуряването, както и срока на изчакване, ако се прилага
˕˃ˍ˝˅Ǥ

â 3V`VWV_ga fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT XV ^b= Êï a=  fQ\gbhRaTbUV
s N Lõl1
Ê= \QUURaT XV Qb= Ê a= Ê¥Êï R XV Qb= è a= Ë a= Êî RÊ,
è= a_RaT RSTUQ 2d5 XVYaVZUTU R UQYaVZ Q\_TY fQ VYR`c_RaTbZ ¥[RfR^TYuV bReT YgVaWTaUV
\QUURaT XV Qb= è a= è fQ VYR`c_RaTbZ ¥¿_R\R^TYuV bReTO
= a_RaT RSTUQ 2d5 XVYaVZUTU R UQYaVZ Q\_TY UQ bReTaV W XVbfQ UQ uVTaV T Yub¿^TU
VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_O
= V`_QUR^TURZ UQ X_QWQaQ UQ VYR`c_TUVaV bReT \Q RfaT`bR RLRbR \Q X_TvWg_bR W YgVaWTaTU [VU\
cX_QWbZWQU Va \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV WUTYTURaT W UT`VWQ XVbfQ fQ YSTauQ UQ
\_c`RZ VYR`c_RaTb Y_T\YaWQ Va VYR`c_RaTbUR WUVYuR uV`QaV YQ UQbReT aQuRWQO
Ë= _T\Q R UQ^RUQ fQ XVbc^QWQUT UQ RU[V_SQeRZVa \_c`RZ VYR`c_RaTbO
5* \QaQaQ UQ uVZaV \_c`RZ VYR`c_RaTb T fQXVfUQa Y X_QWRbURuQ RbR T XVbc^Rb TufTSXbZ_ Va UT`V=

"%$ @V`QaVVYR`c_RaTbURZa\V`VWV_TYub¿^TUSTh\c3_chTYaWVaVR_QpVaV\QaTbbReQaQXV^b=
Qb= Ê a=  R  RbR \_c` VYR`c_RaTb aVR| T W XVbfQ UQ VYR`c_TURaT bReQ=
"&$ : Ybc^QR|  ^T W VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_ Y _QpVaV\QaTb RbR Y bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  R  YQ
X_T\WR\TUR V`_QUR^TURZ XV Qb= è a=  aT UT YT X_RbQ`Qa uV`QaVN
ͳǤ VYR`c_RaTbURZa \V`VWV_ T X_Tu_QaTUO
ʹǤ
a_c\VWVaVX_QWVVaUVÄTURTYbchTpUVaVX_QWVVaUVÄTURTRbR\V`VWV_gafQcX_QWbTURTRbR
uVUa_Vb YQ qLM-LlPMtjÆ

CñD oRfR^TYuRaT bReQ uVRaV YQ VYR`c_TUR ^_Tf \V`VWV_ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT Y _QpVaV\QaTb Y bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  R  RbR Y \_c` VYR`c_RaTb SV`Qa Y
RU\RWR\cQbTU \V`VWV_ \Q YT VYR`c_ZWQa R Y bR^UR WUVYuR fQYWVZYSTauQ=
Ì½ ª ª¨ ¨ ¤ºÈ©ª ª¨ ª§ ¤¡¨Ã¨¢ ©ª¨É ¤Ã¤£¤

y©ìó CìD 6fSTUTURZR\VXgbUTURZUQVYR`c_RaTbURZ\V`VWV_YTX_QWZaY\VXgbURaTbUVXRYSTUV
YXV_QfcSTURT XV\XRYQUV Va Ya_QURaT XV UT`V=

" $
0_T\bVhTURZaQ fQ RfSTUTURZaQ R \VXgbUTURZaQ UQ \V`VWV_Q YT X_QWZa \V \_c`QaQ Ya_QUQ
UQR| ¥ugYUV \V é _QpVaUR \UR X_T\R RYuQUQaQ \QaQ fQ WbRfQUTaV RS W YRbQ=

"#$
0_VSTUR W UV_SQaRWUR QuaVWT uVRaV RSQa RSXT_QaRWTU vQ_QuaT_ R YT VaUQYZa \V WgX_VYR
c_T\TUR W VYR`c_RaTbURaT \V`VWV_R YaQWQa ^QYa Va aZv Va \QaQaQ UQ WbRfQUTaV RS W YRbQ pTf fQ
aVWQ \Q YT XV\XRYWQa \VXgbURaTbUR YXV_QfcSTURZ ugS XV\XRYQURaT X_T\R aVWQ VYR`c_RaTbUR
Nrzr{rLjÆ
F «§¢É£§ª ª§ ¤¡¨Ã¨¢ ©ª¨É ¤Ã¤£¤

y© ìæ CìD /YR`c_RaTbURZa \V`VWV_ fQ VYR`c_ZWQUT WgW [VU\ fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV
\Vp_VWVbUVVYR`c_ZWQUT UT SVhT \QYT X_Tu_QaZWQ T\UVYa_QUUVVa 3_chTYaWVaV=
C D
2 2
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6U\RWR\cQbURZa \V`VWV_ fQ VYR`c_ZWQUT WgW [VU\ fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV
\Vp_VWVbUVVYR`c_ZWQUT YT X_Tu_QaZWQ fQ\gbhRaTbUV W YbT\URaT Ybc^QRN
* X_R YSg_a UQ VYR`c_TURZO
* uV`QaV VYR`c_TURZa X_TvWg_bR Y_T\YaWQaQ Va RU\RWR\cQbUQaQ YR XQ_aR\Q UQa_cXQUR Va
bR^UR WUVYuR W YgVaWTaURZ \Vp_VWVbTU [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V
XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWVO
#= X_R T\UVu_QaUV RfaT`bZUT UQ eZbQaQ UQp_QUQ YcSQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q
UQa_cXQUQVa bR^UR WUVYuRO

"#$
@VUu_TaUQaQ \QaQ UQ X_Tu_QaZWQUT UQ VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_ XV Qb= 6 sM
VX_T\TbZ uQuaVYbT\WQN
Ê= XV Qb= è a= Ê¥ \QaQaQ UQ YSg_aaQO
è= XV Qb= è a= è . W \TUZ UQ X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQaQ W \_c`RZ XTUYRVUTU [VU\O
= XV Qb= è a=  ¥ Va\QaQaQ UQ T\UVu_QaUVaVRfaT`bZUT UQ Y_T\YaWQaQ=

"%$
3V`VWV_ga fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT Y bReQaQ XV
^b=  Qb= Ê a= è¥ Ë YT X_Tu_QaZWQ XV T\RUVa YbT\URaT UQ^RURN
* XV WfQRSUV Yg`bQYRT UQYa_QURaT XV UT`V Y XRYSTUV YXV_QfcSTURT XV\XRYQUV Va aZvO
è= Y a_RSTYT^UV XRYSTUVX_T\RfWTYaRTVaX_QWTUV Va bReQaQ XV ^b= Å Qb=Ð a= 6 ¥ Ë \V
LôõMsP{rPr,
Ñ= X_R YSg_a UQ VYR`c_TUVaV bReT uV`QaV\V`VWV_gaY bReQaQ XV ^b= Å Qb= Ð a= 0 R Ë T
s-b¿^TU W XVbfQ YQSV UQT\UV bReTO
0ÆX_R YSg_a UQ \_c` VYR`c_RaTb ¥ [RfR^TYuV bReT=

CED @VUu_TaUQaQ\QaQUQX_Tu_QaZWQUTUQVYR`c_RaTbURZ\V`VWV_XVQb=YTVX_T\TbZuQuaVYbT\WQN
Ê= W Ybc^QRaT XV Qb=  a= Ê VYR`c_RaTbURZa \V`VWV_ YT X_Tu_QaZWQ Va \QaQaQ VX_T\TbTUQ W
XRYSTUVaVYXV_QfcSTURTO
è= W Ybc^QRaT XV Qb=  a= è VYR`c_RaTbURZa \V`VWV_ YT X_Tu_QaZWQ Va \QaQaQ UQ uVZaV RfaR^Q
Y_VuQ UQ X_T\RfWTYaRTaVO
= W Ybc^QRaT XV Qb=  a= R  VYR`c_RaTbURZa \V`VWV_ YT X_Tu_QaZWQ Va\QaQaQ UQ YSg_PPlÆ
BCDED ywmEGHmD
n~BÎHmwC En~»
E¨ ¨ º ¨¤¨Áª¤¡¢ ª§ £ª¤¡«¨¢ 

y© ãå CìD /YR`c_ZWQUTaV W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT RfWg_ÄWQ Y XQ_R^UR VYR`c_RaTbUR
WUVYuR uVRaVSV`Qa \Qpg\Qa STYT^UR fQ \_c` XT_RV\ RbR T\UVu_QaUR=

" $
1QfST_ga UQ VYR`c_RaTbURaT WUVYuR YT VX_T\TbZ W VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_
uQuaV YbT\WQN
' STYT^URaT WUVYuR¥ uQaVX_VeTUa Va VX_T\TbTU \VvV\ RbR W QpYVb¿aUQ YcSQO
è= XT_RV\R^URaT RbR T\UVu_QaUR VYR`c_RaTbURWUVYuR¥ W QpYVb¿aUQ YcSQ=

"#$
1QfST_ga UQ VYR`c_RaTbURaT WUVYuR SVhT \QYTX_VSTUZ XV WYZuV W_TST=
Eª§¡Éª ª§ ¤¡¨Ã¨¢ ©ª¨¢ £ª¤¡«¨

y© ãì CìD /YR`c_RaTbURaT WUVYuR YT WUQYZa XV pQUuVW Xga RbR XV \_c` UQ^RU VX_T\TbTU W
VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_=

" $
@V`QaV VYR`c_RaTbURaT WUVYuR YT WUQYZa XV pQUuVW Xga aT YT X_TWTh\Qa XV YSTauQ UQ
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU[VU\ XVYV^TUQVa 3_chTYaWVaV W VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_=
" $
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/YR`c_RaTbUR WUVYuR W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ Wgf VYUVWQ UQ Yub¿^TU VYR`c_RaTbTU
\V`VWV_ SV`Qa \Q X_QWZaN
ÐÆ [RfR^TYuRaT bReQ ¥ fQ YWVZ YSTauQO
è= bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=  R  ¥ fQ YWVRaT _QpVaUReR R YbchRaTbRO
ÑÆ WgfbVhRaTbRaT ¥ fQ bReQaQ Y uVRaV YQ Yub¿^RbR \V`VWV_ fQ WgfbQ`QUT UQ cX_QWbTURT RbR
-rtPLri,
0= \_c`RaT VYR`c_RaTbR¥ W XVbfQ UQ a_TaR bReQ=
"%$ :UQYZUTaVUQVYR`c_RaTbURWUVYuRVabReQaQXVQb=a=è¥UTfQ\gbhQWQVYR`c_TUVaVbReT\Q
X_QWR WUVYuR fQYWVZ YSTauQ=

"&$
/YR`c_RaTbRaT YQ \bghUR Yg`bQYUV ^b= è Va @>/ XV hTbQURT UQ VYR`c_TUVaV bReT \Q
c\g_hQa Va WgfUQ`_Qh\TURTaV Sc fQ YgVaWTaURZ STYTe WUVYuQ uVZaV T fQ UT`VWQ YSTauQ R \Q Z
X_TWTh\Qa UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\=
öµÔÜÔÚ¶Ô´µ

y© ãã CìD 3_chTYaWVaV UVYR Va`VWV_UVYa YQSV fQ _TQbUV XVYagXRbRaT W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU
[VU\ YcSR Va VYR`c_RaTbUR WUVYuR R fQ UT`V WgfURuWQa fQ\gbhTURZ YQSV XV VaUVÄTURT UQ
X_VRfaR^Q RaT Va aTfR WUVYuR X_QWQ=

CãD 3_chTYaWVaV UT UVYR Va`VWV_UVYa fQ UQ_cÄTUR X_QWQ RbR fQ X_VXcYUQaR XVbfR Va VYR`c_TUVaV
bReTRbRVaUT`VWRUQYbT\UReRW_TfcbaQaUQfQpQWZUTRbRUQUTWUQYZUTUQVYR`c_RaTbURWUVYuR=
"#$

BCDED FwmD
EÎDCD FDHmD

nàÍ¨ ¨Ì¨¡«£§ª¨É

© ãâ CìD :YZuV VYR`c_TUV bReT RSQ YQSV T\UQ RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU
(rtNÆ

ȋʹȌ
: RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YT X_QWZa fQXRYR fQ UQX_QWTURaT WUVYuR X_TvWg_bTURaT R
RfXbQaTUR YcSR Ygp_QURaT aQuYR R c\_ghuRaT=

"#$ : RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YT WV\ZaVa\TbUVYg`bQYUVYub¿^TURaT VYR`c_RaTbUR \V`VWV_RN
* Y_T\YaWQaQ R \ZbVWTaT Va bR^UR VYR`c_RaTbUR WUVYuRO
è= Y_T\YaWQaQ R \ZbVWTaT Va VYR`c_RaTbURaT WUVYuR UQ bReQaQ XV^b= Qb= Ê a= è ¥ 0,
= Y_T\YaWQ R \ZbVWTVaVYR`c_RaTbUR WUVYuR UQ\_c`RaT VYR`c_RaTbR XV ^b=  Qb= Ê a= Ë=
"%$
5T YT \VXcYuQ X_T_QfX_T\TbZUT UQ Y_T\YaWQ R UQ \ZbVWT STh\c
RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R=

CED 5Qa_cXQURaT Y_T\YaWQ W RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q UQ VYR`c_TURaT bReQ UT XV\bThQa UQ
X_RUc\RaTbUV RfXgbUTURT=

CñD >_T\YaWQaQ W RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YQ bR^UR R YT UQYbT\ZWQa=

"$
0V W_TST UQ UQa_cXWQUTaV UQ Y_T\YaWQ W RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R UQ VYR`c_TURaT bReQ UT
SV`Qa \Q YT X_QWZa \_c`R Va^RYbTURZ VYWTU XVYV^TURaT W @>/=
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3VvV\ga Va RUWTYaR_QUT UQ Y_T\YaWQaQ UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT Wub¿^WQ X_R
VX_T\TbZUT UQYaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb=
n¢«¨£§ª ¨ Ì§«¨£§ª 

y©ãä CìD 6U\RWR\cQbUQXQ_aR\QW\Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\YTVau_RWQugS\QaQaQUQuVZaV
fQXV^WQ c^QYaRTaV UQ VYR`c_TUVaV bReT WgW oVU\Q XV ^b= ê Qb= Ê=

CãD tNj{jNcQbUQaQ XQ_aR\Q YT fQu_RWQ X_RN
' X_TvWg_bZUT UQ eZbQaQ UQa_cXQUQ YcSQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q Va \Vp_VWVbURZ
XTUYRVUTU [VU\ W YgVaWTaTU [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV
\_chTYaWV X_R cYbVWRZaQ R XV _T\Q UQ dbQWQ T\RUQ\TYTaQO
è= qLM4{2Li3tMaV UQ eZbQaQ UQa_cXQUQ YcSQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q W RU\RWR\cQbUQ
XQ_aR\QW\Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\UQYgX_c`RbRUQ_V\URURXVX_QWQbRURZ\VWaV_Q
YaTXTUuV`QaV bReTaVYT VYR`c_ZWQYQSV Y bR^UR WUVYuRO
= Rf^T_XWQUT UQY_T\YaWQaQ XV RU\RWR\cQbUQaQXQ_aR\Q XV_Q\RN
l RfXbQ QUTaV UQ \VXgbURaTbUQ XTUYRZO
+ T\UVu_QaUVaV RbR _QfY_V^TUVaV RfXbQ QUT UQ eZbQaQ UQa_cXQUQ YcSQ UQ
VYR`c_TUVaV ijkM,
{
T\UVu_QaUVaV RbR _QfY_V^TUVaV RS RfXbQ QUT UQ UQYbT\UReR UQ VYR`c_TUV
bReT RbR UQ XTUYRVUT_RbR UQ XVbfWQ RaT bReQ=

CâD @VUu_TaUQaQ \QaQ UQ uVZaVYT fQu_RWQ RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q XVQb= è T uQuaV YbT\WQN
Ê= W Ybc^QRaT XV Qb= è a= Ê ¥ \QaQaQ UQ X_TWTh\QUT UQ Y_T\YaWQaQ XV YSTauQaQ UQ
YgVaWTaURZ [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWVO
è= W Ybc^QRaT XV Qb= è a= è ¥ \QaQaQ UQ X_TvWg_bZUTaV UQ Y_T\YaWQaQ Va T\UQaQ XQ_aR\Q W
NLôzlPl,
= W Ybc^QRaT XV Qb= è a= ¥ Va \QaQaQ UQN
l RfXbQ QUT UQ XVYbT\UQaQ STYT^UQ XTUYRZO
+ T\UVu_QaUVaV RfXbQ QUT UQ Y_T\YaWQaQ UQ VYR`c_TUVaV bReT UQ UT`r{jPM
UQYbT\UReR RbR UQ UQYbT\UReR UQ XTUYRVUT_ RbR UQ XVbfWQ RaT bReQO
{ XVYbT\UVaV XbQ QUT X_R _QfY_V^TUV RfXbQ QUT UQ Y_T\YaWQaQ UQ VYR`c_TUVaV
bReT UQ UT`VWRaT UQYbT\UReR RbR UQ UQYbT\UReR UQ XTUYRVUT_ RbR UQ XVbfWQ RaT
ijklÆ

CäD >XR_QUTaV UQ X_TWTh\QUTaV UQ VYR`c_RaTbURaT WUVYuR UT WV\R \V fQu_RWQUT UQ
RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q UQ VYR`c_TUV bReT WgWoVU\Q=
~ÈÈ§ª¨ ª§ ¨ª¨£¨§©ª§¢§ º§¢¨§

y© ãE CìD 6U\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q UQ VYR`c_TUV bReT W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\
fQ\gbhRaTbUVYg\g_hQRU[V_SQeRZ fQN
* bR^URaT \QUUR UQ VYR`c_TUVaV bReT ¥ 2d5 a_RaT RSTUQ XVYaVZUTU R UQYaVZ Q\_TYO
* UVST_Q R \QaQaQ UQ WYTuR \V`VWV_ XV uVRaV bReTaV T VYR`c_TUVO
#* _QfST_Q UQ WYZuQ XVYagXRbQ WUVYuQ p_VZ \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ WUVYuQaQ YbT\
X_RYXQ\QUT UQ c\g_hQUQaQ aQuYQ R YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb X_R uVZaV T VX_T\TbTU
p_VZa UQ \ZbVWTaT \QaQ UQ XVYagXWQUT UQ WUVYuQaQ STYTeQ fQ uVR| aV YT WUQYZ R
c\g_hQUQaQ aQuYQ Va UTZO
%* _QfST_Q UQ X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ Va \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ cX_QWbZWQU Va
\_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV p_VZ \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ aTfR
Y_T\YaWQYaVR| UVYaaQUQT\RU\ZbX_R uVR| aVTVX_T\TbTUp_VZaUQ\ZbVWTaT\QaQaQUQ
XVYagXWQUT UQ Y_T\YaWQaQ R \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\Va uVR| aVYQ X_TvWg_bTURO
"$

18

&*

*

*

*
*

 *
*

_QfST_Q UQ X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ W \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ cX_QWbZWQU Va
\_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWV p_VZ \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ aTfR
Y_T\YaWQYaVR| UVYaaQUQT\RU\ZbX_R uVR| aVTVX_T\TbTUp_VZaUQ\ZbVWTaT\QaQaQUQ
X_TWTh\QUT UQY_T\YaWQaQ R \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ W uVR| aV YQ X_TvWg_bTURO
_QfST_Q UQ X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ Va bR^UR WUVYuR Va RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q UQ
YgX_c` RbR UQ _V\URUQ XV X_QWQ bRURZ \V WaV_Q YaTXTU p_VZ \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R
UQ aTfR Y_T\YaWQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb X_R uVR| aV T VX_T\TbTU p_VZa UQ \ZbVWTaT R
\QaQaQ UQ XVYagXWQUT UQ Y_T\YaWQaQO
_QfST_Q UQ X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ Va bR^UR WUVYuR W RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q UQ
YgX_c` RbR UQ _V\URUQ XV X_QWQ bRURZ \V WaV_Q YaTXTU p_VZ \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R
UQ aTfR Y_T\YaWQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb X_R uVR| aV T VX_T\TbTU p_VZa UQ \ZbVWTaT R
\QaQaQ UQ X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQaQO

T\UVu_QaUV RfXbQaTURaT Y_T\YaWQ ¥ \QaQ UQ RfXbQ QUT _QfST_ R p_VR| \ZbVWT
YgVaWTaYaWQ R UQ RfXbQaTURaT Y_T\YaWQ R YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb X_R uVR| aV T
VX_T\TbTU p_VZa UQ \ZbVWTaTO
WYZuVXT_RV\R^UVXbQ QUT¥\QaQUQXbQ QUTaV_QfST_Rp_VR| \ZbVWTYgVaWTaYaWQ R
UQ RfWg_ÄTUVaV XbQ QUT R YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb X_R uVR| aV T VX_T\TbTU p_VZa UQ
N3ir{MPM,

c\g_hQUQaQ aQuYQ X_R RfaT`bZUT UQ Y_T\YaWQ W Ybc^QRaT UQ ^b= Ê Qb=  ¥ \QaQ UQ
c\g_hQUT _QfST_ R p_VR| \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ UQX_QWTUQaQ c\_ghuQ R
YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \ZbX_R uVR| aV T VX_T\TbTUp_VZa UQ \ZbVWTaTO
c\g_hQURZ \QUgu X_R RfaT`bZUT UQ Y_T\YaWQ W Ybc^QRaT UQ ^b= Ê Qb=  ¥ \QaQ UQ
c\g_hQUT _QfST_ R p_VR| \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ UQX_QWTUQaQ c\_ghuQ R
YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \ZbX_R uVR| aV T VX_T\TbTUp_VZa UQ \ZbVWTaTO
 * p_VR| UQ UQa_cXQURaT \ZbVWT ¥ Vp V R XV WR\VWT VYR`c_RaTbUR \V`VWV_R=
#* идентификационни данни (наименование, Булстат, съответно трите

имена и ЕГН или аналогични данни за чуждестранните лица) на
осигурителя, на другия осигурител или на предприятието
ˑ˔ˋˆ˖˓ˋ˕ˈˎǤ

6U[V_SQeRZaQ XV Qb= Ê a=  . ÊÊ YT Va_QfZWQ W RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q XV WYTuR \V`VWV_ XV
uVR| aV bReTaV T VYR`c_TUV=

"#$ 0_RVaXcYuQUTUQ\VXgbURaTbUQXTUYRZ¥bR^UQXTUYRZfQYaQ_VYabR^UQXTUYRZfQRUWQbR\UVYa
RbR UQYbT\YaWTUQ Va \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ UQ_T\ Y RU[V_SQeRZaQ XV Qb= Ê W
RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q fQ\gbhRaTbUVYT Va_QfZWQa \QUUR fQN
Ê= UVST_Q R \QaQaQ UQ Yub¿^TURZ XTUYRVUTU \V`VWV_O
è= WR\Q R _QfST_Q UQ VaXcYUQaQaQ XTUYRZ \QaQaQ Va uVZaV YTVaXcYuQ XTUYRZaQ aTvUR^TYuRZ bRvWTU
X_VeTUa ugS \QaQaQ UQVaXcYuQUT UQ XTUYRZaQ R XT_RV\Q fQ uVR| aV YT VaXcYuQ XTUYRZaQO
= _QfST_Q UQ WYZuQ RfXbQaTUQ XTUYRZ \QaQ UQ RfXbQ QUT p_VR| \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ
RfXbQaTUQaQXTUYRZYaVR| UVYaaQUQT\RU\ZbX_RuVR| aVTVX_T\TbTUp_VZaUQ\ZbVWTaTSTYTegafQ
uVR| aV YT RfXbQ Q XTUYRZaQ R uVT[ReRTUaQ fQ X_TRf^RYbZWQUT UQ XTUYRZaQO
= bR^URaT \QUUR UQ UQYbT\URuQ RbR UQ XVbfWQ VaV bReT ¥ 2d5 a_RaT RSTUQ XVYaVZUTU R UQYaVZ
lNLMsÆ

"%$
0_R T\UVu_QaUV RbR _QfY_V^TUV RfXbQ QUT UQ VYR`c_TUV bReT UQ
UQYbT\UReR UQ VYR`c_TUV bReT RbR UQ XTUYRVUT_ RbR UQ XVbfWQ V bReT UQ_T\ Y
RU[V_SQeRZaQ XV Qb= Ð W RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q fQ\gbhRaTbUV YT
Va_QfZWQa \QUUR fQN
* \QaQaQ R UVST_Q UQ _QfXV_Th\QUTaV fQ T\UVu_QaUVaV YgVaWTaUV fQ _QfY_V^TUVaV
jðqil7ltM,
" $*
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bR^URaT \QUUR UQ bReTaV fQ uVTaV YT VaUQYZ T\UVu_QaUVaV YgVaWTaUV _QfY_V^TUVaV
RfXbQ QUT ¥2d5 a_RaTRSTUQ XVYaVZUTU R UQYaVZ Q\_TYO
* _QfST_Q UQ T\UVu_QaUVaV XbQ QUTYgVaWTaUV _QfST_Q XT_RV\Q R p_VZ UQ XbQ QURZaQO
#* UVST_Q R \QaQaQ UQ Yub¿^TURZ \V`VWV_ fQ _QfY_V^TUV RfXbQ QUT=
E¤ ª ª§ ¨ª¨£¨§©ª¨¢ º§¢¨¨

y© ãñ CìD 6U\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YT WV\R W bTWVWTR W \ZbVWT R W ^QYaR Va \ZbVWT= :YTuR \Zb
qLMNsPl{bZWQ X_VXV_eRVUQbUQ ^QYa Va UTaURaT QuaRWR UQ oVU\Q= >aVR| UVYaaQ UQ WYR^uR \ZbVWT R
^QYaR Va \ZbVWT WgW oVU\Q T _QWUQ UQ YaVR| UVYaaQ UQ UTaURaT QuaRWR UQ oVU\Q= 3ZbVWTaT YQ _QWUR
XVSTh\c YR XVYaVR| UVYa=

" $
I_VZa \ZbVWT R YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb YT WV\R XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q Y aV^UVYa \V
XTaRZ fUQu YbT\ \TYTaR^UQaQ aV^uQ= : \TUZ UQ XVYagXWQUT UQ Xg_WQaQ WUVYuQ W \Vp_VWVbURZ
XTUYRVUTU[VU\ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb T _QWUQUQ T\RU bTW=

"#$* 9QXRYRaT XV RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R UQ VYR`c_TUR bReQ R UQ XTUYRVUT_R W \Vp_VWVbURZ
XTUYRVUTU [VU\ YT RfWg_ÄWQa Va YbchRaTbR VX_T\TbTUR Y XRYSTUQ fQXVWT\ UQ RfXgbURaTbTU
\R_TuaV_ UQ 3_chTYaWVaV=

"%$* I_VZaUQ\ZbVWTaTR^QYaRaTVa\ZbVWTYgVaWTaYaWQ RUQWYZuQXVYagXRbQXVRU\RWR\cQbUQaQ
XQ_aR\Q UTaUQ WUVYuQ ¾c\_ghuRaT uQaV X_VeTUa Va WYZuQ WUVYuQ YT RfWg_ÄWQa X_T\R Va^RaQUTaV
RS W \ZbVWTÀ RbR X_TvWg_bTUQ YcSQ YT Rf^RYbZWQa uQaV UTaURZa _QfST_ UQ WUVYuQaQ RbR
X_TvWg_bTUQaQ YcSQ YT _Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\UQ fQ \TUZ UQ XVYagXWQUTaV RS= >
aQuQVX_T\TbTURZp_VR| \ZbVWTR^QYaRVa\ZbVWTYTcWTbR^QWQp_VZUQ\ZbVWTaTXVRU\RWR\cQbUQaQ
qlLPjNlÆ

"&$* I_VZa UQ \ZbVWTaT R ^QYaRaT Va \ZbVWT YgVaWTaYaWQ R UQ WYZuV XbQ QUT Va RU\RWR\cQbUQaQ
XQ_aR\Q XV pQUuVW Xga RbR UQ WYZuV X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQ W \_c` [VU\ RbR W RU\RWR\cQbUQ
XQ_aR\Q UQ YgX_c` RbR UQ _V\URUR XV X_QWQ bRURZ \V WaV_Q YaTXTU YT VX_T\TbZ uQaV YcSQaQ UQ
\gbhRSVaV XbQ QUT YT _Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\UQ fQ \TUZ X_T\vVh\Q \TUZ UQ
XbQ QUTaV RbR X_TvWg_bZUTaV= > aQuQ VX_T\TbTURZ p_VR| \ZbVWT R ^QYaR Va \ZbVWT YT UQSQbZWQ
p_VZa UQ \ZbVWT XV XQ_aR\QaQ=

"$* 0_R T\UVu_QaUV RfXbQ QUT UQ Y_T\YaWQ Va RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q W p_VR|  p_VZa UQ \ZbVWT R
^QYaR Va \ZbVWT Y uVRaV YT UQSQbZWQ p_VZa \ZbVWT XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YT VX_T\TbZ ugS
OrOMtPl UQ Rf\QWQUT UQ _QfXV_Th\QUTaV fQ RfXbQ QUT uQaV YcSQaQ UQ \gbhRSVaV XbQ QUT YT
_Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\UQ fQ _QpVaURZ \TU X_T\vVh\Q \TUZ UQ Rf\QWQUT UQ
LlðqrLMõNltMPrÆ

"$
0_R _QfY_V^TUV RfXbQ QUT UQ Y_T\YaWQ Va RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q R X_R
RfXbQ QUT UQ XTUYRR W p_VR|  p_VZa UQ \ZbVWT R ^QYaR Va \ZbVWT Y uVRaV YT
UQSQbZWQ p_VZa \ZbVWT XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YT VX_T\TbZN
*
fQ Xg_WVaV XbQ QUT ¥ ugS SVSTUaQ UQ Rf\QWQUT UQ _QfXV_Th\QUTaV fQ
RfXbQ QUT uQaV YcSQaQ UQ \gbhRSVaV XbQ QUT YT _Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb
WQbR\UQfQ_QpVaURZ\TUX_T\vVh\Q \TUZUQRf\QWQUTUQ_QfXV_Th\QUTaVfQRfXbQ QUTO
è= fQ WYZuV YbT\WQ V XbQ QUT ¥ ugS Xg_WRZ _QpVaTU \TU UQ STYTeQ X_Tf uVR| aV aV T
\gbhRSV uQaV YcSQaQ UQ XbQ QUTaV YT _Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\UQ fQ
XVYbT\URZ \TU UQ X_T\vV\URZ STYTe=

"$
0_R RfXbQ QUT UQ Y_T\YaWQ XV Qb= 8 3_chTYaWVaV XV\QWQ \V pQUuQaQ ¥
XVXT^RaTb UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ UQ_Th\QUT fQ X_TWV\ UQ Y_T\YaWQaQ Va
*

20

RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q XV YSTauQ UQ VYR`c_TUVaV bReT W \TUZ UQ Rf\QWQUT UQ
_QfXV_Th\QUTaV fQ RfXbQ QUT=

"$
0VYagXRbRaT W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ UTXT_YVUR[ReR_QUR YcSR Va
WUVYuR UQ VYR`c_TUR bReQ \V SVSTUaQ UQ aZvUQaQ XT_YVUR[RuQeRZ YT Va^RaQa W
Va\TbUQ XQ_aR\Q W YaVR| UVYa R W p_VR| \ZbVWT VX_T\TbTUR uQaV YaVR| UVYaaQ UQ
XVYagXRbQaQ YcSQ YT _Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\UQ fQ \TUZ UQ
qrsP2q{ltMPrÆ

" $ >bT\
XT_YVUR[ReR_QUT Y_T\YaWQaQ XV Qb= 9 YT _QfX_T\TbZa XV
RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R UQ bReQaQ fQ uVRaV YT VaUQYZa uQaVN
' N2iõjOjaT aQuYR XV ^b= î YT c\g_hQa W \TUZ UQ _QfX_T\TbZUTaV UQ Y_T\YaWQaQ XV
YgVaWTaURaT RU\RWR\cQbUR XQ_aR\R uQaV p_VZa UQ \ZbVWTaT R ^QYaR Va \ZbVWT uVRaV
RS YgVaWTaYaWQa YT VX_T\TbZa uQaV YcSQaQ Va \gbhRSRaT aQuYR YT _Qf\TbR UQ
YaVR| UVYaaQUQT\RU\ZbWQbR\UQfQ\TUZUQXVYagXWQUTaVUQY_T\YaWQaQWXQ_aR\QaQXV
Qb=ê=>aQuQVX_T\TbTURZp_VR| \ZbVWTR^QYaRVa\ZbVWTYTUQSQbZWQp_VZaUQ\ZbVWTaT
W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ W \TUZ UQ UQ^RYbZWQUTaV UQ aQuYRaT XV YSTauQaQ UQ
LôõMsP{rPr,
è= XV YgVaWTaURaT RU\RWR\cQbUR XQ_aR\R YT fQXRYWQ UTaURZa _QfST_ UQ Y_T\YaWQaQ R
p_VZa UQ \ZbVWTaT R ^QYaR Va \ZbVWT uVRaV RS YgVaWTaYaWQa uVR| aV YT Rf^RYbZWQ uQaV
UTaURZa _QfST_ UQ XVYagXRbRaT Y_T\YaWQ YT _Qf\TbR UQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb
WQbR\UQ fQ \TUZ UQ XVYagXWQUTaV RS W XQ_aR\QaQ XV Qb= ê=
ÌÁ¨¡©É£§ª ¨ ¤àÉ£É£§ª ¡¢¤Fª¤¡¢¢§ ª§ ¨ª É©

y©ãí CìD >aVR| UVYaaQUQT\RU\Zb YTRf^RYbZWQfQWYTuR_QpVaTU\TURT WQbR\UQYQSVfQaVfR\TU=
CãD >aVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb XV Qb= Ê YT Rf^RYbZWQ uQaV YaVR| UVYaaQ UQ UTaURaT QuaRWR UQ
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ ugS u_QZ UQ X_T\vV\URZ _QpVaTU \TU YT _Qf\TbR UQ Vp RZ p_VR| UQ
\ZbVWTaT UQ oVU\Q ugSu_QZ UQ Yg RZ \TU=
ȋ͵Ȍ
>aVR| UVYaaQ UQ T\RU \ZbYT VX_T\TbZ Y aV^UVYa \V XTaRZ fUQuYbT\ \TYTaR^UQaQ aV^uQ=
"%$ /p RZa p_VR| UQ \ZbVWTaT UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ T _QWTU UQ YcSQaQ Va \ZbVWTaT
fQXRYQUR XVN
ͳǤ RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\RO
* XQ_aR\QaQ XV ^b= èï Qb= ê=

. >aVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb fQ aTuc RZ \TU YT VpZWZWQ Va 3_chTYaWVaV \V Êéé ^= UQ WYTuR
_QpVaTU \TU W UT`VWRaTV[RYR R W TbTua_VUUQaQSc Ya_QUReQ=
"$* >aVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\UQ fQ XVYbT\URZ _QpVaTU \TU UQ WYTuR STYTe YT VpZWZWQ W
eTUa_QbTU WYTuR\UTWURu UQ a_TaRZ _QpVaTU \TU UQ YbT\WQ RZ STYTe= TUa_QbURZa WYTuR\UTWURu
YT VpZWZWQ W V[RYRaT UQ 3_chTYaWVaV R W UT`VWQaQ TbTua_VUUQ Ya_QUReQ=
"$* 3V Êéé ^QYQ UQ WYTuR _QpVaTU \TU 3_chTYaWVaV X_T\YaQWZ W cX_QWbTURT ¦/YR`c_RaTbTU
UQ\fV_¦UQ@o5YX_QWuQfQYaVR| UVYaaQUQUTaURaTQuaRWRugSu_QZUQX_T\vV\URZ_QpVaTU\TURfQ
YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb WQbR\TU fQ aTuc RZ \TU UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ XV Vp_QfTe
caWg_\TUVa fQSTYaURu¥X_T\YT\QaTbZ UQ @o5=
"$* 3V èé¥aV ^RYbV UQ STYTeQ YbT\WQ Va^TaURZ STYTe 3_chTYaWVaV X_T\YaQWZ W cX_QWbTURT
¦/YR`c_RaTbTU UQ\fV_¦ UQ @o5 YX_QWuQ fQ YaVR| UVYaaQ UQ UTaURaT QuaRWR UQ [VU\Q ugS u_QZ UQ
Va^TaURZ STYTe XV Vp_QfTe caWg_\TUVa fQSTYaURu¥X_T\YT\QaTbZ UQ @o5=
"$* 3VXcYUQaQ `_TÄuQ X_R VX_T\TbZUT UQ UTaUQaQ YaVR| UVYa UQ QuaRWRaT UQ oVU\Q W _TfcbaQa UQ
uVZaV T fQWRÄTUQ RbR fQURhTUQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb UQ oVU\Q Y UQ\ ééË UQ YaV YT VaYa_QUZWQ
Va 3_chTYaWVaV UT XV ¥ ugYUV Va a_R _QpVaUR \UR Va \QaQaQ UQ cYaQUVWZWQUTaV R|  Yg`bQYUV ^b= èÊQ
Va 5Q_T\pQ ç ê=
" $ : \TYTa\UTWTU Y_Vu Va \QaQaQ UQ cYaQUVWZWQUT UQ `_TÄuQaQ XV Qb= 9
3_chTYaWVaV T \bghUV fQ YWVZ YSTauQ \Q WgfYaQUVWR UQ oVU\Q YgVaWTaUV UQ
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VYR`c_TURaT bReQ XTUYRVUT_RaT R aTvURaT UQYbT\UReR _QfbRuQaQ STh\c WYR^uR
\gbhRSR Y_T\YaWQ Rf^RYbTUR XV uV_R`R_QUQaQ YaVR| UVYa UQ T\RU \Zb R RfXbQaTURaT
sLMNsP{lÆ
"$ 5Q^RUga fQ uV_TueRR UQ \VXcYUQaRaT `_TÄuR XV Qb= 9 YT VX_T\TbZ Va fQSTYaURu ¥
X_T\YT\QaTbZ UQ @o5=
" $* 3VXcYUQaQaQ `_TÄuQ YT VpZWZWQ Va 3_chTYaWVaV X_R YgVaWTaUVaV X_RbQ`QUT UQ ^b= èÐl Va
5Q_T\pQçêW\TUZUQVaYa_QUZWQUTaVR| XV_T\QUQQb= 9uQaVfQ\gbhRaTbUVYTXVYV^WQa\QaQaQUQ
uVZaV T RfWg_ÄTUQ `_TÄuQaQ YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb X_T\R uV_TueRZaQ R YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb
YbT\ UQX_QWTUQaQ uV_TueRZ=
Ì£© Á ª¨ ¤¢ ¨ª¨£¨§©ª§¢§ º§¢¨§
y© ãó CìD 3_chTYaWVaV \V Ê SQR| UQ WYZuQ uQbTU\Q_UQ `V\RUQ RfX_Q QpTfXbQaUV UQ VYR`c_TURaT
bReQ W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ `V\RÄUV RfWbT^TURT Va RU\RWR\cQbUQaQ RS XQ_aR\Q Y \QUUR
\VÊ\TuTSW_RUQX_T\vV\UQaQ`V\RUQ ˍ˃˕ˑ W UT`VZYUVYTXVYV^WQWYZuVYg TYaWTUVRfSTUTURTW
RU[V_SQeRZaQYX_ZSV X_T\vV\UQaQ=

" $ 6fWbT^TURTaV Va RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q Yg\g_hQ RU[V_SQeRZ fQN
*
UQRSTUVWQURTaV UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\O
è= Q\_TY UQ VYR`c_TUVaVbReTO
= a_RaT RSTUQ2d5 R VYR`c_RaTbTU UVST_O
= Vp _QfST_ UQY_T\YaWQaQ XV XQ_aR\QaQ ugS UQ^QbUQaQ \QaQ UQ XT_RV\Q fQ
uVR| aV YT VaUQYZ RfWbT^TURTaV ¥ YcSQ p_VR| \ZbVWT R YaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
&*
RU[V_SQeRZ XV WYTuRVYR`c_RaTbTU \V`VWV_ uVZaV Yg\g_hQN
l UVST_ \QaQ R WR\ UQ VYR`c_RaTbURZ \V`VWV_O
+ Y_T\YaWQaQ XV XQ_aR\QaQ ugS UQ^QbUQaQ \QaQ UQ XT_RV\Q fQ uVR| aV YT VaUQYZ
RfWbT^TURTaV¥ YcSQ p_VR| \ZbVWT R YaVR| UVYa UQT\RU \ZbO
{ VYR`c_RaTbURaT WUVYuR XVYagXRbR X_Tf XT_RV\Q ¥ \QaQ YcSQ p_VR| \ZbVWT
YaVR| UVYa UQ T\RU \Zb \VXgbURaTbUQ RU[V_SQeRZO
z c\g_hQURaT aQuYR VaVYR`c_RaTbUR WUVYuR ¥ \QaQ YcSQO
N X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ Va \_c` \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ \QaQ YcSQ
p_VR| \ZbVWTYaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
M X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ ugS \_c` \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ ¥ \QaQ YcSQ p_VR|
\ZbVWT YaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
õ qrYagXRbRaT Y_T\YaWQ Va RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q UQ YgX_c`Q
RbR UQ _V\URUR XV X_QWQ bRURZ \V WaV_Q YaTXTU ¥ \QaQ YcSQ p_VR| \ZbVWT
YaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
ð X_TvWg_bTURaT Y_T\YaWQ W RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\Q UQ YgX_c`Q
RbR UQ _V\URUR XV X_QWQ bRURZ \V WaV_Q YaTXTU ¥ \QaQ YcSQ p_VR| \ZbVWT
YaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
j RfXbQaTURaT Y_T\YaWQ ¥\QaQ YcSQ p_VR| \ZbVWTYaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
uÀ c\g_hQUQaQ aQuYQ X_R RfaT`bZUT UQ Y_T\YaWQ W Ybc^QRaT UQ ^b=  Qb= Ê ¥ \QaQ YcSQ
p_VR| \ZbVWTYaVR| UVYaaQ UQ T\RU \ZbO
bÀc\g_hQURZ\QUguX_RRfaT`bZUTUQY_T\YaWQWYbc^QRaTUQ^b=ÊèQb=ïRî¥\QaQYcSQ
p_VR| \ZbVWTYaVR| UVYaaQ UQ T\RU \ZbO
SÀ \_c`R VXT_QeRR ¥ \QaQ YcSQp_VR| \ZbVWT YaVR| UVYa UQ T\RU \ZbO
UÀ Y_T\YaWQaQ ugS u_QR| UQaQ \QaQ UQ XT_RV\Q fQ uVR| aV YT VaUQYZ RfWbT^TURTaV ¥ Vp Q
YcSQ p_VR| \ZbVWT R YaVR| UVYa UQ T\RU \Zb=

"#$
/YWTU W Ybc^QZ XV Qb= Ð RfWbT^TURT Va RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q YT X_T\VYaQWZ
pTfXbQaUV X_RN
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XVRYuWQUT Va VYR`c_TUVaV bReT RbR UT`VWR UQYbT\UReR Y \QUUR fQ XT_RV\Q Va UQ^QbVaV
UQ aTuc QaQ `V\RUQ \V \TUZ UQ Rf`VaWZUT UQ RfWbT^TURTaV ¥ W ÊË¥\UTWTU Y_Vu Va \QaQaQ
UQ XVYagXWQUT UQ XRYSTUVaV RYuQUT W 3_chTYaWVaVO
è= X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQaQ XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q RbR ^QYa Va aZv W \Vp_VWVbTU
XTUYRVUTU[VU\cX_QWbZWQUVa\_c`VXTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV\_chTYaWV=6fWbT^TURTaVYT
RfX_Q Q W Y_Vu Va YT\TS _QpVaUR \UR Va \TUZ UQ X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQaQ Y XRYSV Y
Vp_QaUQ _QfXRYuQ=

"%$
>gY fQXVWT\ UQ RfXgbURaTbURaT \R_TuaV_R UQ 3_chTYaWVaV W RfWbT^TURTaV SVhT \Q YT
Wub¿^WQR\VXgbURaTbUQRU[V_SQeRZRfWgUaQfRXVQb=èuQaVVp_QfeRaTUQ\VucSTUaRaTXVQb=Ê
R  YT VX_T\TbZaY UQ_T\pQ UQ uVSRYRZaQ=

"&$ @V`QaV VYR`c_TUVaV bReT T fQZWRbV XRYSTUV Yg`bQYRTaV YR R T XVYV^RbV TbTua_VUTU Q\_TY
`V\RÄUVaV RfWbT^TURT SVhT \Q Sc YT RfX_Q Q XV TbTua_VUTU Xga XV\XRYQUV Y uWQbR[ReR_QU
TbTua_VUTU XV\XRY UQ 3_chTYaWVaV=
BCDED }w~mD
n~nE ßwC D Ew~mßnD FnCm»D D ¬nD
/p Q _QSuQ UQ RUWTYaReRVUUQaQ \TR| UVYa R XVbRaRuQ UQ oVU\Q
y©  "$ /YUVWUQRUWTYaReRVUUQXVbRaRuQuVZaVYbT\WQ3_chTYaWVaVTfQXQfWQUTUQYaVR| UVYaaQ
UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ XV RU\RWR\cQbURaT XQ_aR\R UQ VYR`c_TURaT bReQ R XTUYRVUT_RaT R
cWTbR^QWQUT UQ aTfR Y_T\YaWQ ^_Tf \gb`VY_V^UV [V_SR_QUT UQ uQXRaQb R \VvV\UVYa Va
cX_QWbTURTaV UQ QuaRWRaT UQ oVU\Q X_R XVTSQUT UQ _RYu YgVp_QfTU Y VX_T\TbTURZ W
RUWTYaReRVUUQaQ XVbRaRuQ _RYuVW X_V[Rb UQ UT`VWRZ XV_a[TR| b=
" $ >_T\YaWQaQ UQ oVU\Q YT RUWTYaR_Qa Va 3_chTYaWVaV Y `_RhQaQ UQ \Vpg_ ag_`VWTe X_R YXQfWQUT
X_RUeRXRaT UQ uQ^TYaWV UQ\Th\UVYa bRuWR\UVYa \VvV\UVYa \RWT_YR[RuQeRZ W RUaT_TY UQ
VYR`c_TURaT bReQ R W YgVaWTaYaWRTY RUWTYaReRVUUQaQ qrijPj-lÆ
"#$ 3_chTYaWVaV RfWg_ÄWQ RUWTYaReRVUUQ \TR| UVYa Va RSTaV R fQ YSTauQ UQ oVU\Q ^_Tf
YXTeRQbRfR_QUR uVbTuaRWUR V_`QUR \R_TueRR R _TYV_UR \bghUVYaUR bReQ W YgVaWTaYaWRT Y
RUWTYaReRVUUQaQ XVbRaRuQ UQ oVU\Q R W _QSuRaT UQ X_T\VYaQWTURaT RS XgbUVSV RZ=
y© # = "$ 6UWTYaReRVUUQaQ Ya_QaT`RZ T UQYV^TUQ ugS -rtPLrijLltM UQ _RYuQ Va fQ`cpR R
Wgf\TR| YaWRTaVUQ\VvV\UVYaaQUQoVU\QX_RRUWTYaR_QUTUQYWVpV\URaTY_T\YaWQRcX_QWbTURTUQ
QuaRWRaT= /YUVWURaT X_RV_RaTaR UQ RUWTYaReRVUUQaQ XVbRaRuQ YQN
:
YR`c_UVYa . XV\\g_hQUT UQ VaUVYRaTbUV URYuQ YaTXTU UQ XQfQ_URZ _RYu ^_Tf
\RWT_YR[ReR_QUT UQ XV_a[TR| bQ XV WR\ R SQac_RaTa UQ RUYa_cSTUaRaT uQuaV XV VaUVÄTURT UQ
Va\TbURaT ubQYVWT QuaRWR aQuQ R W _QSuRaT UQVa\TbURaT ubQYVWT QuaRWRO
:
bRuWR\UVYa ¥ XQ\ThUQaQ Ya_cuac_Q UQ RUWTYaReRVUURZ XV_a[TR| b \Q VYR`c_ZWQ Q\TuWQaUQ
bRuWR\UVYa Va^RaQR| uRX_V`UVfURaT RfvV\Z RXVaVej,
:
\VvV\UVYa . ðlqlð{ltM R cWTbR^QWQUT UQ _TQbUQaQ YaVR| UVYaaQ UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ
" $ > V`bT\ p_VZ YgYaQWQ R Ya_cuac_QaQ UQ VYR`c_TURaT bReQ R \gb`VY_V^URZ vQ_QuaT_ UQ
Y_T\YaWQaQfQRfXbQ QUTUQ\VXgbURaTbURXTUYRRVa ;rtNlaVR| TXV\\g_hQURWVUQbRuWR\UVYa
\TaT_SRUR_QUV Va Ya_cuac_QaQ R SQac_RaTaQ UQ XTUYRVUURaT XbQ QURZ= ]X_QWbTURTaV UQ
bRuWR\UVYaaQ YT VX_T\TbZ Wgf VYUVWQ UQ X_T\YaVZ RaT RfvV\Z R R WvV\Z R XQ_R^UR XVaVeR
YWg_fQUR Y RUWTYaReRVUUQaQ \TR| UVYa UQ oVU\Q uQuaV R Va X_T\YaVZ R XbQ QURZ ugS VYR`c_TUR
bReQLXTUYRVUT_R RbR aTvURaT UQYbT\UReR=
y© # CìD 0_T\WR\TURaTVa3_chTYaWVaVST_uRfQX_T\VaW_QaZWQUTUQuVU[bRuaQUQRUaT_TYRX_R
RUWTYaR_QUT UQ Y_T\YaWQaQ UQ oVU\Q uQuaV R bReQaQ uVRaV `R X_RbQ`Qa YQ XV\_VpUV VXRYQUR WgW
:ga_TÄUR X_QWRbQ fQ cYaQUVWZWQUT X_T\VaWg_aZWQUT UQ uVU[bRua UQ RUaT_TYR=
*
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0_R RUWTYaR_QUTaV UQ Y_T\YaWQaQ UQ oVU\Q 3_chTYaWVaV T \bghUV \Q X_T\X_RTSQ WYR^uR
UTVpvV\RSR \TR| YaWRZ fQ \Q XVbc^R WgfSVhUV UQR| ¥\Vp_RZ _TfcbaQa fQ oVU\Q uQaV WfTSQ X_T\WR\
eTUQaQ _QfvV\RaT Y_VuQ WT_VZaUVYaaQ Va RfXgbUTURT R YTagbSTUa VpTSQ R WR\Q UQ Y\TbuQaQ R
WYZuV\_c`VVpYaVZaTbYaWVYWg_fQUVYUTR| UVaVRfXgbUTURTR\QUT\VXcYuQuVU[bRuaUQRUaT_TYR=
y©â * 3_chTYaWVaVVXVWTYaZWQUQRUaT_UTaYa_QUReQaQYRXVuQfQaTbRaTfQ5VSRUQbUQ\VvV\UVYa
>aQU\Q_aUV VaubVUTURT UQ \VvV\UVYaaQ R @VT[ReRTUa UQ PQ_X UQ `V\RÄUQ pQfQ fQ WYZuQ
uQbTU\Q_UQ `V\RUQ R fQ X_T\vV\URZ è STYT^TU XT_RV\= >_T\UV`TVSTa_R^UQaQ \VvV\UVYa YT
VXVWTYaZWQ WYZuQ `V\RUQ fQ X_T\vV\URZ Ë `V\RÄTU XT_RV\=
ª£ ¡¢¨Â¨¤ªª¨ Â ©¨ª§ ¬¤ª§
y© â#Æ TbaQ XV VaUVÄTURT UQ \VvV\UVYaaQ Va cX_QWbTURT UQ QuaRWRaT UQ oVU\Q T uQuaV W
Y_T\UVY_V^TU XbQU ¾\V  `V\RURÀ aQuQ R W XV¥\gb`VY_V^TU XbQU ¾UQ\ Ë `V\RURÀ \Q pg\T fQXQfTUQ R
cWTbR^TUQ _TQbUQaQYaVR| UVYa UQ cX_QWbZWQURaTY_T\YaWQ UQ oVU\Q=
y© â%* "$ TbRaT XV VaUVÄTURT UQ _RYuQ YQ YgVp_QfTUR Y _RYuVWRZ X_V[Rb R RUWTYaReRVUURaT
V`_QUR^TURZ XVYV^TURW RUWTYaReRVUUQaQ XVbRaRuQ=
" $ TbaQ UQ 3_chTYaWVaV T ÄR_VuQ YTuaV_UQ R _T`RVUQbUQ \RWT_YR[RuQeRZ UQ RUWTYaReRRaT X_R
QuaRWUV cX_QWbTURT fQ XVYaR`QUT UQ SQuYRSQbUQ WgfW_Q QTSVYa R SRURSQbTU _RYu=
3RWT_YR[RuQeRZaQ UQ RUWTYaReRRaT T VX_T\TbTUQ W QuacQbUQaQ RUWTYaReRVUUQ XVbRaRuQ UQ
oVU\Q X_R YXQfWQUT UQV`_QUR^TURZaQ W @>/ R \TR| YaWQ QaQ UV_SQaRWUQ c_T\pQ=
"#$ 9Q RfXgbUTURT UQ VYUVWUQaQ RUWTYaReRVUUQ eTb 3_chTYaWVaV T X_VWTh\Q QuaRWUQ
RUWTYaReRVUUQ Ya_QaT`RZ ^_Tf uVZaV XV_a[TR| bga UQ oVU\Q T YT Ya_TSR \Q XVYaR`UT fQ
XVYV^TURaT XT_RV\R \VvV\UVYa XV¥WRYVuQ Va _QWUR TaV UQ RU[bQeRZaQ Rf^RYbTUQ UQ pQfQ UQ
6U\TuYQ UQ XVa_TpRaTbYuRaT eTUR XcpbRucWQUVa 5>6=
"%$ /YUVWURaT [QuaV_RVX_T\TbZ R6UWTYaReRVUUQaQ XVbRaRuQ YQN
:
>R`c_UVYa¥XV\\g_hQUTUQURYuQYaTXTUUQXQfQ_URZ_RYu^_TfRUWTYaR_QUTWVaUVYRaTbUV
URYuV _RYuVWR RUYa_cSTUaRO
:
3RWT_YR[RuQeRZ¥XVWR\RSQac_RaTaUQRUYa_cSTUaRaTuQuaVXVVaUVÄTURTUQVa\TbURaT
ubQYVWT QuaRWR aQuQ R W_QSuRaT UQVa\TbURaT ubQYVWT QuaRWRO
:
r4rNtrsP ¥ fQXQfWQUT RcWTbR^QWQUT UQ _TQbUQaQ YaVR| UVYa UQ UQa_cXQURaT Y_T\YaWQ=
nÂ ª«§ ª§ §«¢¨£¨¢ ¨º§¡¨£¨¢
y© âä "$ /eTUuQaQ UQ QuaRWRaT R XQYRWRaT UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ YT RfWg_ÄWQ Va
3_chTYaWVaV ugS u_QZ UQ WYTuR _QpVaTU \TU W YgVaWTaYaWRT Y RfRYuWQURZaQ UQ 5Q_T\pQ ç ê Va
Êê=ÊÊ=èéé `= UQ @o5 R XV _T\Q R UQ^RUQ VX_T\TbTUR W caWg_\TURaT Va >gWTaQ UQ \R_TuaV_RaT UQ
3_chTYaWVaV0_QWRbQfQVeTUuQUQQuaRWRaTRXQYRWRaTUQ®0TUYRVUUVVYR`c_RaTbTU6UYaRacaÇ83
R UQ cX_QWbZWQURaT Va \_chTYaWVaV [VU\VWT fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT=
" $
0_QWRbQaQ fQ VeTUuQ UQQuaRWRaT R XQYRWRaT fQ\gbhRaTbUV Yg\g_hQaN
Ê= Rfp_QURaT RfaV^UReR R YRYaTSR fQ YgpR_QUT UQ eTUVWQ RU[V_SQeRZ fQ [RUQUYVWRaT
RUYa_cSTUaR R RUWTYaReRVUURaT RSVaRO
è=VXRYQURTUQUQ^RUQfQVX_T\TbZUTUQY_T\UQaQeTUQXV^b=ËQb=Va5Q_T\pQçêVaÊê=ÊÊ=èéé`=
UQ @o5O
= VXRYQURT UQ Rfp_QURaT STaV\R R SV\TbR fQ VeTUuQ UQ QuaRWRaT UQ \_chTYaWVaV R UQ
cX_QWbZWQURaT Va UT`V [VU\VWT fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT Yg`bQYUV RfRYuWQURZaQ
UQ 5Q_T\pQ ç ê Va Êê=ÊÊ=èéé `= UQ @o5 uQuaV R UQ cYbVWRZaQ fQ fQSZUQ UQ RfXVbfWQURZ STaV\ R
SV\Tb fQ VeTUuQ UQ \Q\TU [RUQUYVW RUYa_cSTUaO
= VXRYQURT UQ UQ^RURaT fQ VX_T\TbZUT UQ \RYuVUaVWRZ X_VeTUa fQ WYTuR T\RU Va X_RbQ`QURaT
STaV\R fQ VeTUuQ Va \_chTYaWVaV X_R uVRaVYTRfXVbfWQ aQugW X_VeTUaO
Ë= VXRYQURT UQ UQ^RUQ R u_RaT_RRaT fQ VX_T\TbZUT UQ \_chTYaWQ QUQbVfR X_R X_RbQ`QUT UQ
YgVaWTaURZSTaV\O
ï= X_RbQ`QURaT u_RaT_RR fQ UQbR^RT UQ \VYaQag^UQ ^TYaVaQ R VpTS XV ^b= ï Qb= è ^b= î Qb=  R ï V
5Q_T\pQç ê Va Êê=ÊÊ=èéé `= UQ @o5 a fQ WYTuR XQfQ_O
" $
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î= V_`QURfQeRZ UQ \TR| UVYaaQ XV VeTUuQ UQ QuaRWRaT R XQYRWRaT UQ
\_chTYaWVaV R UQ cX_QWbZWQURaT Va UT`V [VU\VWT fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT Wub¿^RaTbUV _T\Q R UQ^RUQ fQ uV_TueRR W UQX_QWTUQaQ VeTUuQ
(ôt-kjjaT UQ fWTUQaQ VYg TYaWZWQ R aQfR \TR| UVYa R Va`VWV_UVYaaQ UQ YgVaWTaURaT
\bghUVYaUR bReQO
= YRYaTSQaQ fQ Ygv_QUZWQUT UQ \VucSTUaQeRZaQ YWg_fQUQ Y VeTUuQaQ UQ QuaRWRaT R XQYRWRaT UQ
\_chTYaWVaV=R UQ [VU\Q=
"#$
0_QWRbQaQ fQ VeTUuQ UQ QuaRWRaT R XQYRWRaT UQ 3_chTYaWVaV R UQ cX_QWbZWQURaT Va UT`V
[VU\VWT fQ \VXgbURaTbUV XTUYRVUUV VYR`c_ZWQUT YT X_T\VYaQWZa UQ VYR`c_TUVaV bReT X_R
RfZWTUV hTbQURT Va UT`VWQ Ya_QUQ=
"%$
8uaRWR UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU[VU\ UT SV`Qa \Q YT X_R\VpRWQa XV \QWUVYa=
nº¤£ ¡¢É£§ª ª§ ·¶ ÔÚ²±'·
y© âä  "$ 3_chTYaWVaV T \bghUV WYZuV a_RSTYT^RT \V Êé¥V ^RYbV UQ YbT\WQ RZ `V STYTe \Q
XcpbRucWQUQYWVZaQYa_QUReQW6UaT_UTaRU[V_SQeRZfQVpTSQRYa_cuac_QaQUQRUWTYaReRRaTXV
WR\VWT QuaRWR R TSRaTUaR UQ [RUQUYVWR RUYa_cSTUaR UQ oVU\Q= 6U[V_SQeRZaQ YT Rf`VaWZ XV
\QUUR ugS u_QZ UQ X_T\vV\UVaV a_RSTYT^RT uQaV Y 58123I8 ç ïÊ Va èî=éê=èéÊ ` YT VX_T\TbZa
RfRYuWQURZaQ VaUVYUVN
Ê= [V_SQaQ R Yg\g_hQURTaV UQ RU[V_SQeRZaQ XV Qb= ÊO
è= VX_T\TbZUTaV R XcpbR^UVaV VXVWTYaZWQUT Va 3_chTYaWVaV UQ XVYaR`UQaQaQ \VvV\UVYa R
Ll{UR TaV UQ RUWTYaReRVUURZ _RYu X_R cX_QWbTURTaV UQ oVU\Q=
" $ 1TfcbaQaRaT UQ oVU\Q YT VXVWTYaZWQa ThT\UTWUV ¥ fQ WYTuR _QpVaTU \TU W 1TXcpbRuQ Igb`Q_RZ
^_Tf ThT\UTWUQ X_TVeTUuQ UQ X_RaThQWQURaT Va oVU\Q QuaRWR R VpZWZWQUTaV UQ YaVR| UVYa UQ T\RU
\Zb uVR| aV YT VpZWZWQ W V[RYQ UQ 3_chTYaWVaV UQ RUaT_UTa Ya_QUReQaQ QQQ=RSTUVWTVTU=XWY R UQ
RUaT_UTa Ya_QUReQaQ UQ@o5=
"#$ 3_chTYaWVaV VXVWTYaZWQ XcpbR^UV \QUUR X_T\YaQWbZWQ R X_ZuV RbR uVYWTUV
RUWTYaReRVUURaT _TfcbaQaR Va cX_QWbTURTaV UQ oVU\Q W YgVaWTaYaWRT Y 58123I8 ç ïÊ Va
èî=éê=èéÊ `=
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y© âE CìD 3_chTYaWVaV YgpR_Q T\UVu_QaUQ WYagXRaTbUQ aQuYQ fQ Vau_RWQUT UQ RU\RWR\cQbUQ
XQ_aR\Q W \Vp_VWVbURZXTUYRVUTU[VU\Æ

" $
1QfST_gaUQWYagXRaTbUQaQaQuYQX_RVYR`c_ZWQUTYbR^URWUVYuRuQuaVRX_RVYR`c_ZWQUT
Y WUVYuR Va _QpVaV\QaTbRbR Va bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=   R Ë T  bW=

C âD :YagXRaTbUQaQ aQuYQ YT YgpR_Q T\UVW_TSTUUV Y WUQYZUTaV UQ Xg_WQaQ WUVYuQ=

"%$ : Ybc^QR|  ^T WYagXRaTbUQaQ aQuYQ UT pg\T fQXbQaTUQ XV _T\Q UQ Qb=  aZ YT c\g_hQ Va
VYR`c_RaTbUQaQ WUVYuQX_T\R XVYagXWQUTaV R| XV RU\RWR\cQbUQaQ XQ_aR\Q=

"&$
: Ybc^QRaT uV`QaV VYR`c_TUVaV bReT Yub¿^R \V`VWV_ fQ VYR`c_ZWQUT Y bR^UR WUVYuR R
T\UVW_TSTUUV Y aVWQ W UT`VWQ XVbfQ T Yub¿^TU R \V`VWV_ fQ VYR`c_ZWQUT Y WUVYuR Va _QpVaV\QaTb
RbR Va bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=   R Ë T\UVu_QaUQaQ WYagXRaTbUQ aQuYQ YT WUQYZ Va _QpVaV\QaTbZ
YgVaWTaUV Va bReQaQ XV^b=  Qb= Ê a=   R Ë RbRYT c\g_hQVa Xg_WQaQ aZvUQ VYR`c_RaTbUQ WUVYuQ=
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3_chTYaWVaV UT YgpR_QWYagXRaTbUQ aQuYQ X_R Vau_RWQUT UQ RU\RWR\cQbUQ XQ_aR\QN
W Ybc^QRaT UQ X_TvWg_bZUT UQ UQa_cXQUR Y_T\YaWQ Va \_c` \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\
cX_QWbZWQU Va \_c`V XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chTYaWVO
* X_R X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQ Va XQ_aR\QaQ UQ VYR`c_TUV bReT W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU
[VU\ ugSYgX_c` RbR YgX_c`Q RbR _V\URUR XV X_QWQ bRURZ Va Xg_WQ RbR WaV_Q YaTXTUO
#* QuV ugS SVSTUaQ UQ Yub¿^WQUT UQ \V`VWV_ fQ \VXgbURaTbUV \Vp_VWVbUV XTUYRVUUV
VYR`c_ZWQUT bReTaV WT^T RSQ Vau_RaQ VYR`c_RaTbUQ XQ_aR\Q W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU
(rtNÆ
ª£ ¡¢¨Â¨¤ªª§ ¢§«¡§

y© âñ CìD : XVbfQ UQ 3_chTYaWVaV YT c\g_hQ RUWTYaReRVUUQ aQuYQ W _QfST_ UQ Ð) UQ YaV Va
_TQbRfR_QURZ \VvV\Va RUWTYaR_QUT UQY_T\YaWQaQ UQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU (rtNÆ

CãD 6UWTYaReRVUUQaQ aQuYQ XV Qb= Ê YT Rf^RYbZWQ R UQ^RYbZWQ uQaV fQ\gbhTURT UQ \Vp_VWVbURZ
XTUYRVUTU[VU\ ugS 3_chTYaWVaV ThT\UTWUV X_R Rf^RYbZWQUT YaVR| UVYaaQ UQ T\RU \Zb=
ÎÈ«¨ ¤¢ ¤¡¨Ã¨¢ ©ª¨¢ £ª¤¡«¨
y© âí CìD 3_chTYaWVaV c\g_hQ aQuYQ uQaV X_VeTUa Va WYZuQ XVYagXRbQ VYR`c_RaTbUQ WUVYuQ XV
RU\RWR\cQbTU \V`VWV_ W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ uQuaVYbT\WQN
* ÑÆË UQ YaV QuV _QfST_ga UQ WUVYuQaQ T \V ïé=éé bW= Wub¿^RaTbUVO
*  UQ YaV QuV _QfST_ga UQ WUVYuQaQ TVa ïé=éÊbW= \V Êééé=éé bW= Wub¿^RaTbUVO
#* è=Ë UQ YaV QuV _QfST_ga UQ WUVYuQaQ TVa Êééé=éÊ bW= \V Ëééé=éé bW= Wub¿^RaTbUVO
%* è UQ YaV QuV _QfST_gaUQ WUVYuQaQ T UQ\ Ëééé=éé bW= UV UT XVWT^T Va Ëéé bW= 

CãD 3_chTYaWVaV c\g_hQaQuYQ uQaV X_VeTUa Va WYZuQ XVYagXRbQ VYR`c_RaTbUQ WUVYuQ XV \V`VWV_ Y
_QpVaV\QaTb RbR Y bReQaQ XV ^b=  Qb= Ê a=   R Ë W _QfST_ UQ =Ë UQYaV=

CâD 3_chTYaWVaV UT c\g_hQ aQuYRaT XV Qb= Ê R èN
* Wg_vc X_TvWg_bTUR Y_T\YaWQVa \Vp_VWVbTU XTUYRVUTU [VU\ cX_QWbZWQU Va \_c`V
XTUYRVUUVVYR`c_RaTbUV \_chMsP{r,
* Wg_vc X_TvWg_bTUR Y_T\YaWQVa T\UQ XQ_aR\QW \_c`Q UQ
\Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU
[VU\ R
#* X_R X_TvWg_bZUT UQ Y_T\YaWQVa RU\RWR\cQbUQaQ VYR`c_RaTbUQ XQ_aR\Q W RU\RWR\cQbUQ
VYR`c_RaTbUQ XQ_aR\Q UQ YgX_c` RbR YgX_c`Q UQ_V\URUR
XV X_QWQ bRURZ Va Xg_WQ
RbR WaV_Q YaTXTU W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\=

"%$
9Q bReQaQ uVRaV T\UVW_TSTUUV YT VYR`c_ZWQa W \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU [VU\ R W
cURWT_YQbURZ RbR W X_V[TYRVUQbURZ XTUYRVUTU [VU\ cX_QWbZWQUR Va 3_chTYaWVaV _QfST_ga UQ
aQuYRaT XV Qb= Ê R è YT UQSQbZWQ Y èé UQ YaV=

¤ºÈ©ª¨¢ ©ª¨ ¢§«¡¨

y© âó 0_R WYZuV RfaT`bZUT ¾RfeZbV RbR ^QYaR^UVÀ UQ UQa_cXQUR Y_T\YaWQ XV RU\RWR\cQbUQaQ
XQ_aR\Q X_T\R X_R\VpRWQUT X_QWV UQ YgVaWTaURZ WR\ \VXgbURaTbUQ XTUYRZ YT c\g_hQ aQuYQ W
_QfST_ UQ Ë UQ YaV Va RfaT`bTUQaQ YcSQ UV UT XV ¥ SQbuV Va è bW= R UT XVWT^T Va èé bW= ;QuYQ UT YT
fQXbQ QVa UQYbT\UReRaT UQ XV^RUQbV VYR`c_TUV bReT RbR XTUYRVUT_=
Ö* âæ 3_chTYaWVaVUTYgpR_QVaVYR`c_TURaTbReQ R Va XTUYRVUT_RaTUQ \Vp_VWVbURZ XTUYRVUTU
[VU\ \_c`R aQuYR R c\_ghuR RfWgU XVYV^TURaTW aQfR `bQWQ=
"$

*
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УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ʞʔʜʠʗʗ

Условия за придобиване право на лична пенсия за старост

Чл. 4Ͳ. (1) Осигурените лица придобиват право на лична пенсия за старост от доброволния
пенсионен фонд при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по
реда на Част първа на КСО.
ȋʹȌ По желание на осигуреното лице фондът може да изплаща лична пенсия за старост при
навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 или до 5 години преди навършване на тази възраст.

Срок за получаване на личната пенсия за старост

Чл. 4ͳ. ȋͳȌ Личната пенсия за старост се отпуска за определен срок, кои1 то не може да бъде
˒ˑǦмалък от 1 година и поǦдълъг от 20 години.

ȋʹȌ Изборът на срока за получаване на личната пенсия за старост се прави от осигуреното
лице в заявление по образец на Дружеството, което осигуреното лице подава за отпускане
на пенсията.

Размер на личната пенсия за старост

Чл. 4ʹǤȋͳȌ Месечният размер на личната пенсия за старост, при неи1 ното отпускане, се
изчислява на основата на:
ͳǤ
натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на
разпореждането по чл. 4ͺ, ал. 7;
ʹǤ
избрания срок за получаване на пенсията в години;
͵Ǥ
техническия лихвен процент, одобрен от комисията.

ȋʹȌ Размерът на първата месечна пенсия за старост при неи1 ното отпускане е равен на
съотношението между натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице
и срокът за получаването и1 в години, коригиран с техническия лихвен процент по ал. 1, т.
͵Ǥ

Лична пенсия за инвалидност

Чл. 4͵. ȋͳȌОсигуреното лице придобива право на лична пенсия за инвалидност, при траи1 но
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто Ǧ от датата на инвалидизирането,
определена в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия или
Национална експертна лекарска комисия.

ȋʹȌ Личната пенсия за инвалидност е срочна за определен период, в това число и при
пожизнено инвалидизиране, като срока на пенсията не може да бъде поǦмалък от 1 година
и поǦдълъг от 20 години.

ȋ͵Ȍ Избраният от лицето срок не може да бъде по Ǧ дълъг от срока на инвалидност
посочен в решението на Териториалната експертна лекарска комисия или Националната
експертна лекарска комисия.

Размер на личната пенсия за инвалидност
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Чл. 4ͶǤ Размерът на личната пенсия за инвалидност се изчислява по правилата на чл. 4ʹ, в
зависимост от срока, определен по чл. 4͵, ал. 2.

Наследствена пенсия

Чл. 4ͷǤȋͳȌ Право на наследствена пенсия от доброволния пенсионен фонд имат лица,
изрично посочени в осигурителния или пенсионния договор, които могат да бъдат:
1. наследници по закон;
2. лица, извън кръга на лицата по т. 1

ȋʹȌ Осигуреното лице избира и посочва в индивидуалния договор за доброволно
пенсионно осигуряване или в приложение към предварителното писмено съгласие, когато
то е осигурено по договор за доброволно пенсионно осигуряване, сключен в негова полза,
измежду лицата по ал. 1 или комбинации между тях, тези, които имат право да получат
наследствена пенсия по конкретния договор, както и размера на полагащата им се част от
средствата, натрупани по този договор.

ȋ͵Ȍ Пенсионерът, на кои1 то е отпусната допълнителна пенсия, при сключване на
пенсионния договор, избира и посочва в договора, измежду лицата по ал. 1 или
комбинации между тях, тези които имат право да получат наследствена пенсия от
остатъка от средствата по неговата индивидуална партида, както и размера на полагащата
им се част.

ȋͶȌ Лицата, които имат право на наследствена пенсия избират по реда на чл. 4ͳ, ал. 2
срока за получаване на пенсията, кои1 то не може да бъде поǦмалък от 1 година и поǦдълъг
от 20 години.

ȋͷȌ При смърт на осигуреното лице или на пенсионера, ако няма лица по ал. 1, (т.е.
ползващи лица, изрично посочени в осигурителния или пенсионнния договор),
натрупаните средства по индивидуалната партида или остатъкът от тях се дължат на
наследниците по закон, като се спазват редът на наследяване и размерът на
наследствените дялове съгласно Закона за наследството.

ȋȌ При смърт на осигуреното лице или на пенсионера, ако няма лица по ал. 1, (т.е.
ползващи лица, изрично посочени в осигурителния или пенсионния договор) и няма
наследници по закон, натрупаните средствата по индивидуалната партида или остатъкът
от тях се прехвърлят в държавния бюджет.

Размер на наследствената пенсия

Чл. 4. (1) Размерът на наследствената пенсия на всеки наследник или на ползващо лице
се определя по правилата за изчисляване на лична пенсия за старост, съгласно чл. 4ʹ, на
база на полагащата му се част от средствата по индивидуалната партида към датата на
разпореждането по чл. 4ͺ, ал. 7 или от остатъка от тях.

ȋʹȌ Полагащата се част на всеки наследник или на ползващо лице се определя като
натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на
разпореждането по чл. 4ͺ, ал. 7 или остатъкът от тях се разпределят между наследниците
и/или ползващите лица по начина, определен от осигуреното лице, съгласно чл. 4ͷ, ал. 2,
съответно от пенсионера, съгласно чл. 4ͷ, ал. 3, или при спазване на реда за наследяване и
размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.

Минимален размер на допълнителните пенсии
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Чл. 4. (1) Допълнителните пенсии по този Правилник се отпускат при условие, че
изчисленият месечен размер към датата на отпускането им е не поǦмалък от 10 на сто от
размера на минималната месечна работна заплата за страната към същата дата.

ȋʹȌ Когато изчисленият месечен размер на лична допълнителна пенсия е поǦ
малък от минималния размер по ал. 1, осигуреното лице има право:
ͳǤ
да направи допълнително еднократна вноска в размер, кои1 то ще направи възможно
отпускането на пенсия наи1 Ǧмалко в минималния размер по ал. 1;
ʹǤ
да отложи своето пенсиониране и да продължи да прави вноски в доброволния
пенсионен фонд, докато по индивидуалната партида се натрупат средства в размер, кои1 то
ще направи възможно отпускането на пенсия наи1 Ǧмалко в минималния размер по ал. 1;
͵Ǥ
да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната
˒˃˓˕ˋˇ˃Ǥ

ȋ͵Ȍ Когато изчисленият месечен размер на наследствена пенсия е поǦмалък от
минималния размер по ал. 1, наследникът на осигурено лице или на пенсионер,
или ползващото лице имат правата по ал. 2, т. 1 и 3.

Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия

Чл. 4ͺ. (1) Допълнителните пенсии по този Правилник се отпускат въз основа на
заявление по образец на Дружеството.

ȋʹȌ Заявлението по ал. 1 се подава в офис на Дружеството от осигуреното лице, от неговите
наследници или от наследниците на пенсионер или от ползващите лица, лично или от
упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно, което се прилага
към заявлението в оригинал или заверено от служителя, кои1 то го приема, копие.

ȋ͵Ȍ Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност се прилага заверено
от служителя, кои1 то го приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на
експертното решениена Териториална експертна лекарска комисия или Национална
експертна лекарска комисия за траи1 но намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

ȋͶȌ Към заявлението по ал. 1 за отпускане на наследствена пенсия се прилагат прилага
заверено от служителя, кои1 то го приема, копие на оригинал или на нотариално заверено
копие на:

ͳǤ
акт за смъртта на осигуреното лице или на пенсионера;
ʹǤ
удостоверение за наследници;
3. акт за раждане на наследник, ненавършил 18Ǧгодишна възраст.

ȋͷȌ При подаване на заявлението по ал. 1 лицата по ал. 2 или пълномощникът
представят лична карта или друг официален документ за самоличност.
ȋȌ При прието заявление с приложени към него редовни документи Дружеството, в
срок до 30 дни от регистрирането на заявлението, издава разпореждане за отпускане на
съответния вид допълнителна пенсия.

ȋȌ Разпореждането по ал.  задължително съдържа:
ͳǤ
трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
ʹǤ
дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
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͵Ǥ
размера на средствата, броя дялове и стои1 ността на един дял по индивидуалната
партида към датата на разпореждането;
ͶǤ
вида на отпусканата пенсия, размера и1 до периода на първото преизчисляване по чл.
52 и срока за неи1 ното получаване;
ͷǤ
реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Съвета на директорите на
ʓ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑ˕ˑǤ

ȋͺȌ При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи документи
Дружеството в 5 дневен срок уведомява писмено осигуреното лице за неизправностите.
ȋͻȌ След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето на
редовните и/или нови документи започва да тече нов срок по ал. Ǥ
ȋͳͲȌ При подписване на пенсионния договор или при издаване на Разпореждането по ал. 
Дружеството връща на осигуреното лице приложените от него към заявлението
оригинални докумеː˕ˋǤ
ȋͳͳȌ Осигуреното лице може да направи писмено възражение в 15 Ǧ дневен срок от датата
на получаването на разпореждането по ал.  пред Съвета на директорите на Дружеството.
ȋͳʹȌ Съветът на директорите взема решение в 15 Ǧ дневен срок от датата на получаване на
˅˝ˊ˓˃ˉˈːˋˈ˕ˑǤ
ȋͳ͵Ȍ Решението на Съвета на директорите по ал. 1ʹ може да се обжалва по съдебен ред.
ȋͳͶȌ След изплащане на последната пенсия или след изплащане на последното разсрочено
изплащане, остатъкът по индивидуалната партида, ако има такъв се изплаща на лицето с
последното плащане.


Пенсионен договор

Чл. Ͷͻ. (1) За получаване на допълнителна пенсия се сключва пенсионен договор между
Дружеството и осигурено лице, наследник или ползващо лице, за което е издадено
разпореждане по чл. 4ͺ, ал. 7.

ȋʹȌ Пенсионният договор задължително съдържа:
ͳǤ
номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
ʹǤ
наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация,
номер и дата на пенсионната лицензия и ЕИК на Дружеството;
͵Ǥ
ːаименованието на доброволния пенсионен фонд и неговия единен
идентификационен код по Булстат;
ͶǤ
трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
ͷǤ
вида на пенсията, размера и1 до периода на първото преизчисляване по чл. 52 и
начина за неи1 ното ˒˓ˈˋˊ˚ˋ˔ˎˢ˅˃ːˈǢ
Ǥ
срока за получаване на пенсията;
Ǥ
реда и начина за изплащане на пенсията;
ͺǤ
права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
ͻǤ
реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
ͳͲǤ разходи по изплащането на пенсията;
ͳͳǤ условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на договора.

ȋ͵Ȍ Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията и по
реда на чл. 18.

ȋͶȌ Пенсионният договор се прекратява при:
ͳǤ
смърт на пенсионера;
ʹǤ
ˋˊплащане на последната месечна пенсия или на остатъка от средствата по
индивидуалната партида.
30


ȋͷȌ Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4 е както следва:
ͳǤ
в случаите по ал. 4, т. 1 Ǧ от датата на смъртта;
ʹǤ
в случаите по ал. 4, т. 2 Ǧ от поǦранната от двете дати на плащане на последната
месечна пенсия или на остатъка от средствата по индивидуалната партида.


Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителните пенсии

Чл. 5Ͳ. (1) Допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ месеца,
през кои1 то е придобито правото на съответния вид пенсия, при условие, че заявлението с
необходимите документи са подадени в Дружеството в 6Ǧмесечен срок от датата на
придобиване на правото.

ȋʹȌ Когато заявлението и документите са постъпили в Дружеството след срока по ал. 1,
допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ месеца, през кои1 то
е регистрирано заявлението в Дружеството.

ȋ͵Ȍ Допълнителните пенсии се изплащат до 10 Ǧ то число на месеца, следващ този за
кои1 то се отнасят, по банков път, чрез пощенски запис или по друг подходящ начин, посочен
в заявлението за отпускане на допълнителна пенсия, като начина на плащане на пенсията
се урежда и в пенсионния договор.

ȋͶȌ Първата допълнителна пенсия се отпуска и се изплаща не поǦкъсно от 60
календарни дни от датата на регистриране на заявлението в Дружеството с приложени
редовни документи и след сключване на пенсионния договор.

ȋͷȌ Разходите, свързани с изплащането на допълнителните пенсии, са за сметка на
Дружеството и се уреждат в пенсионния договор.


Преизчисляване на допълнителните пенсии

Чл. 5ͳ. ȋͳȌ Изплащаната от доброволния пенсионен фонд допълнителна пенсия може да се
преизчисли веднъж годишно след подадено от пенсионера заявление по образец на
ʓ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑ˕ˑǤ

ȋʹȌ Преизчисляването на пенсията се извършва на база на:
1. натрупаната сума на индивидуалната партида към последния работен ден преди
отпускане на преизчислената пенсия;
ʹǤ
остатъка от избрания от лицето срок за получаване на пенсията, в годиːˋǢ
͵Ǥ
техническия лихвен процент, одобрен от комисията.
ȋ͵Ȍ Изплащането на преизчислената пенсия влиза в сила, след подписването на
допълнително писмено споразумение, от първо число на месеца, следващ месеца на
подаване на заявлението от пенсионера.



ʒʚАВА ДЕВЕТА
СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ


Спиране и възстановяване изплащането на допълнителните пенсии
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Чл. 5ʹ. (1) Дружеството спира изплащането на допълнителна пенсия, когато:
ͳǤ
пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
ʹǤ
пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка при изчисляване на

неи1 ния размер;
͵Ǥ
е допусната грешка при неи1 ното изплащане.

ȋʹȌ Дружеството отстранява явна фактическа и техническа грешка в 15Ǧдневен срок от
установяването им, след което възстановява плащането на пенсията.

ȋ͵Ȍ В случаите на ал. 1, когато допълнителната пенсия е изплащана в поǦмалък размер,
разликата за минало време се изплаща в срок не поǦдълъг от 1 година от датата на
възстановяване плащането на допълнителната пенсия.

ȋͶȌ В случаите на ал. 1, когато допълнителната пенсия е изплащана по вина на
Дружеството в поǦголям размер, разликата се отнася за сметка на Дружеството.

ȋͷȌ Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.

ȋȌ В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в поǦмалък размер,
разликата се изплаща в срок не по дълъг от 1 година от датата на установяване на
ˆ˓ˈ˛ˍ˃˕˃Ǥ

ȋȌ В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в поǦголям размер по
˅ˋː˃ на Дружеството, разликата се отнася за сметка на Дружеството.

ȋͺȌ Дружеството спира и възстановява изплащането на допълнителна пенсия и на
разсроченото плащане с решение на Съвета на директорите.

ȋͻȌ Пенсионерът, осигуреното лице, техните наследници или ползващото лице могат да
направят възражение срещу решението по ал. 8 пред Съвета на директорите в 15Ǧдневен
срок от датата на получаването му. Съветът на директорите взема решение в 15Ǧдневен
срок от датата на получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето
˓ˈ˛ˈːˋˈǤ

ȋͳͲȌ Решението на Съвета на директорите по ал. 9 може да се обжалва по съдебен ред.


Прекратяване на допълнителните пенсии

Чл. 5͵. (1) Допълнителната пенсия се прекратява в следните случаи:
ͳǤ
при изчерпване на средствата по индивидуалната партида или изтичане на срока,
за кои1 то е отпусната допълнителната пенсия;
ʹǤ
от 1Ǧво число на месеца, следващ този, през кои1 то е починал пенсионера;
͵Ǥ
допълнителната пенсия е отпусната и се изплаща въз основа на представена

невярна информация, на неистински, подправени документи или на такива с

невярно съдържание.

ȋʹȌ Дружеството в срок до 15 календарни дни от датата на констатиране на основанието
за прекратяване на допълнителната пенсия по ал. 1, т. 1 уведомява получателя и1 .
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ȋ͵Ȍ В случаите по ал. 1, т. 1 при прекратяване на допълнителната пенсия поради
изтичане на срока, за кои1 то е отпусната, заедно с последната месечна пенсия се изплаща и
остатъкът на средствата по индивидуалната партида, ако има такъв.

ȋͶȌ
В случаите на ал. 1, т. 3, прекратяването на допълнителната пенсия се извършва с
решение на Съвета на директорите въз основа на съдебно решение, с което се установяват
обстоятелствата и основанието за прекратяването. За решението на Съвета на
директорите се прилагат правилата на чл. 5ʹ, ал. 9 и 10.

ȋͷȌ
В случаите по ал. 4 получените неоснователно суми се възстановяват от лицата,
които са ги получили чрез еднократно заплащане в 30Ǧдневен срок от датата на писменото
уведомление. След изтичане на 30Ǧдневния срок, Дружеството търси възстановяване на
ˇ˝ˎˉˋˏˋте суми по съдебен ред.

ȋȌ В случаите, когато допълнителната пенсия е изплащана след смъртта на пенсионера,
поради това, че Дружеството не е било своевременно уведомено за настъпването на
смъртта, изплатените средства след датата по ал. 1, т. 2 се възстановяват от лицата, които
са ги получили по реда на ал. 5.

ȋȌ Правилата на ал. 1 Ǧ 6 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида.



ГЛАВА ДЕСЕТА

ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ИНДВИДУАЛНАТА
ʞʏʟʡʗʓʏ

Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по индивидуалната
˒˃˓˕ˋˇ˃

Чл. 5Ͷ. (1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида имат:
ͳǤ
осигуреното лице, придобило право на лична пенсия за старост или 



ˋː˅˃ˎˋˇːˑ˔˕Ǣ
ʹǤ
ползващите лица, придобили право на наследствена пенсия;
3. законните наследници на осигуреното лице.

ȋʹȌ За упражняване на правото на еднократно или разсрочено изплащане лицата по ал.1
подават заявление по образец, като средствата по индивидуалната партида на осигуреното
лице се изплащат еднократно или разсрочено, на лицата по ал. 1, т. 1 и т. 2, ако същите са
подали заявление за отпускане на съответния вид пенсия и изчисленият месечен размер
към датата на отпускането и1 е по Ǧ малък от минималния размер определен в чл. 4, ал. 1,
ако не са предприети деи1 ствия по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2.

ȋ͵Ȍ Размерът на дължимата сума на лицата по ал. 1 се определя, като броят дялове по
индивидуалната партида към датата на разпореждането по ал. 13 се умножи по стои1 ността
на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.

ȋͶȌ Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник или ползващо
лице се определя като броят дялове по индивидуалната партида към датата на
разпореждането по ал. 13 се разпределя между тях по начина, определен от осигуреното
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лице, съгласно чл. 4ͷ, ал. 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 4ͷ, ал. 3 или при спазване
реда за наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството,
и полученият брои1 дялове на всеки наследник се умножи по стои1 ността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.

ȋͷȌ Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на
разпореждането по ал. 13 се раздели на броя на плащанията и така изчисленият размер не
може да бъде поǦмалък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата
за страната към датата на първото пла˜˃ːˈǤ

ȋȌ Размерът на периодичните плащания за всеки наследник или ползващо лице се
определя, като размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата
на разпореждането по ал. 13 се разпределя между тях по начина, определен от осигуреното
лице, съгласно чл. 4ͷ, ал. 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 4ͷ, ал. 3 или при спазване
реда за наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството,
и сумата на полагащите му се средства се раздели на броя на плащанията, като
изчисленият размер не може да бъде поǦмалък от 10 на сто от размера на минималната
месечна работна заплата за страната към датата на първото плащане.

ȋȌ В случаите на ал. 5 и 6, когато изчисленият размер на периодичното плащане е поǦ
малък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към
датата на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат
ˈˇːˑˍ˓˃˕ːˑǤ

ȋͺȌ Периодът на разсрочените плащания не може да бъде поǦмалък от 2 месеца.

ȋͻȌ Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмено
заявление по образец на Дружеството, подадено от лицата по ал. 1 или от упълномощено
от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

ȋͳͲȌ Към заявлението по ал. 9 се прилагат:
1. от осигуреното лице Ǧ документите по чл. 4ͺ, ал. 3, съответно ал. 4;
2. от наследника Ǧ документите по чл. 4ͺ, ал. 5.

ȋͳͳȌ Когато заявлението по образец се подава от упълномощено лице, към него, освен
документите по ал. 10 се прилага и нотариално завереното изрично пълномощно, в
оригинал или заверено от служителя, кои1 то го приема, копие.

ȋͳʹȌ При подаване на заявлението, лицата по ал. 1 или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.

ȋͳ͵Ȍ При прието заявление с приложени към него редовни документи, Дружеството в
срок до 30 работни дни от регистрирането му, издава разпореждане за еднократното или
разсрочено изплащане.

ȋͳͶȌ Разпореждането по ал. 13 задължително съдържа:

ͳǤ
трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или

ползващото лице;
ʹǤ
дата и входящ номер на заявлението;
͵Ǥ
размера на средствата, броя дялове и стои1 ността на един дял по  индивидуалната
партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на  ˓˃ˊ˒ˑ˓ˈˉˇ˃ːˈ˕ˑǢ
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ͶǤ
размера и периода на плащанията Ǧ при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Съвета на директорите на
ʓ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑ˕ˑǤ

ȋͳͷȌ При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи документи
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4ͺ, ал. 9 Ǧ ͳͶǤ
ȋͳȌ Разходите, свързани с разсроченото изплащане са за сметка на Дружеството и се
уреждат в договора за разсрочено изплащане.

Договор за разсрочено изплащане

Чл. 5ͷ. (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната Дружеството
и осигурено лице, негов наследник или наследник на пенсионер, или ползващо лице, за
които е издадено разпореждане по чл. 5Ͷ, ал. 13.

ȋʹȌ Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
ͳǤ
номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
ʹǤ
наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия, единен идентификационен код на
ʓ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑ˕ˑǢ
͵Ǥ
ː˃ˋˏенованието и единен идентификационен код по Булстат на доброволния
пенсионен фонд;
ͶǤ
трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето по ал. 1;
ͷǤ
размера и периодичността на плащанията;
Ǥ
общия брои1 на плащанията;
Ǥ
реда и начина на извършване на периодичните плащания;
ͺǤ
правата на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
ͻǤ
реда и начина за предоставяне на информация на страните по договора;
ͳͲǤ разходи по разсроченото изплащане;

11. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на договора.

ȋ͵Ȍ Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват при
условията и по реда на чл. 18.

ȋͶȌ Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:

ͳǤ
смърт на получателя на плащането;
ʹǤ
изчерпване на средствата по индивидуалната партида.

ȋͷȌ Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4, е както следва:
ͳǤ
в случаите по ал. 4, т. 1 Ǧ от датата на смъртта;
ʹǤ
в случаите по ал. 4, т. 2 Ǧ от датата на последното плащане.



ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ
ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА

Условия и срокове за прехвърляне на средства
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Чл. 5. (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната му партида в доброволния пенсионен фонд или част от тях в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в
рамките на една календарна година.

ȋʹȌ Осигуреното лице може да прехвърли без ограничението по ал. 1 натрупаните
средства по индивидуалната му партида в доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, при преобразуване или прекратяване на
Дружеството или Фонда, ако в едномесечен срок от уведомлението по чл. 7, ал. 1 подаде
заявление за това, както и при несъгласие с извършени промени в Правилника или в
инвестиционната политика, които не произтичат от изменение на нормативната уредба,
ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 8ͳ, ал. 3, подаде заявление.
ȋ͵Ȍ Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една
календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му
партида средства от лични вноски или част от тях по индивидуална партида в
доброволния пенсионен фонд, управляван от Дружеството или доброволен пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, на съпруг или на роднини
по права линия до втора степен.

ȋͶȌ Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида
средства за сметка на осигурител /работодател/ или на друг осигурител, ако в
осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне. В случаи1 на
прехвърляне на средства от вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от КСО, в
осигурителния договор или в допълнителното споразумение по чл. 5, ал. 7 се записва
изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане с тях.

ȋͷȌ Ограничението на правото на прехвърляне на средства, натрупани за сметка на
осигурител /работодател/ по ал. 4 не се прилага, когато:
ͳǤ
осигурителния договор е ˒˓ˈˍ˓˃˕ˈːǢ
ʹǤ
трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за
управление и контрол са прекратени.


Ред за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида 

Чл. 5. (1) Прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида от
доброволен пенсионен фонд, управляван от едно пенсионноосигурително дружество, в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се
извършва по предвидения в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН начин и ред, въз основа
на заявление по образец, съгласно приложение № 3 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН,
което се подава от осигуреното лице до пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в кои1 то лицето желае да премине.

ȋʹȌ Формулярите на заявления по ал. 1, наричани поǦнататък "заявления за
прехвърляне", се отпечатват от Дружеството на бяла трислои1 на химизирана хартия
формат А4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на
екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване
на заявлението, съгласно приложение № 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.

ȋ͵Ȍ Заявлението за прехвърляне на средства се подава от осигуреното лице в офис на
Дружеството,чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на
ЗЕДЕУУ (електронно заявление).
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ȋͶȌ Преди приемане на заявлението за прехвърляне на средства осигурителният
посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 12 от КСО.

ȋͷȌ В случаите, когато заявлението за прехвърляне на средства се подава на хартиен
носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с
нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с
квалифициран електронен подпис.

ȋȌ Дружеството не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална
заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или
неправилно попълнени данни.

ȋȌ ʔˇːˑ˅˓ˈˏˈːно с подаване на заявлението за прехвърляне на средства във фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен
договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в кои1 то желае да
прехвърли средства, а в случаи1 че вече е осигурено в този фонд по друг договор, сключва
допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила
в деня, в кои1 то се прехвърлят средствата по чл. 9, ал. 1.

ȋͺȌ Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в
осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на Дружеството
удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник Ǧ с име,
служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния
екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.

ȋͻȌ Когато заявлението за прехвърляне на средства и осигурителният договор са подадени
като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
ʓ˓˖жеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му
подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден
след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
ːˈ˓˃˄ˑ˕ˈː ˇˈːǤ

ȋͳͲȌ В случаи1 на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното
лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за прехвърляне на
средства задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се
описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.

ȋͳͳȌ Дружеството оказва съдеи1 ствие на лицето при извършване на всички деи1 ствия,
свързани с подаване на заявлението за прехвърляне на средства, за да се избегне
увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.

ȋͳʹȌ Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление, актуална писмена
информация относно прехвърлянето на средствата и основните характеристики на
управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение №
3б на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.

ȋͳ͵Ȍ Всяко заявление за прехвърляне на средства се вписва в електронен регистър на
Фонда, като вписването се извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му
от осигуреното лице.
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Чл. 5ͺ. (1) Дружеството, в чии1 то фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за прехвърляне на средства в друг доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, ако е с нотариална заверка на подписа на
първия екземпляр, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето,
попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.

ȋʹȌ Заявление без нотариална заверка на подписа върху първия екземпляр на хартиения
носител, без квалифициран електронен подпис, ако е подадено по електронен път, както и
с непопълнени или неправилно попълнени данни, не се приема. В този случаи1 Дружеството
анулира подаденото заявление, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра
и в регистъра на Фонда за подадените заявления, и в седемдневен срок уведомява лицето
за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник Ǧ писмено
срещу подпис.

Чл. ͷͻ. (1) ʞ˓оцедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните
партиди в други фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички
лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия
работен ден на следващия месец.

ȋʹȌ В срок 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество,
регистрирало подадени заявления за прехвърляне, писмено уведомява дружествата, в
чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемоǦ˒˓ˈˇ˃˅˃˕ˈˎˈː
протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.

ȋ͵Ȍ Дружеството, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистъра на Фонда всички приети заявления за прехвърляне;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства, в двата екземпляра
на всяко заявление за прехвърляне;
3. връща с приемоǦпредавателен протокол попълнените със съответните данни първи
екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в срок
7 работни дни от получаването им.

Ред и срокове за прехвърляне на средства на осигурено лице от доброволен пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в доброволния пенсионен
фонд 

Чл. 6Ͳ. (1) Дружеството отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в
управляваният от него за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато не са
изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от КСО или в
осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от КСО.

ȋʹȌ Дружеството може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за
допълнително
доброволно
пенсионно
осигуряване,
управляван
от
друго
пенсионноосигурително дружество, само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в
документите, с които разполага Дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 5, ал. 10;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 Ǧ 3
или чл. 340, ал. 3, т. 2 от КСО;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на
случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му
партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада
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с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани
средства от посочения в заявлението източник на средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или
родствената връзка Ǧ в случаите по чл. 247, ал. 3 от КСО.

ȋ͵Ȍ В случаи1 на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на заявлението
за прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и може да подаде
възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. ͷͻ, ал.
3, т. 3.

ȋͶȌ Възражението по ал. 3 се подава до Дружеството, чрез пенсионноосигурителното
дружество, управляващо фонда, в кои1 то то желае да прехвърли средства. Към
възражението се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и
всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2,
т. 1 Ǧ и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни. Пенсионноосигурителното дружество,
получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 3, с
˒˓ˋˈˏˑǦпредавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което
се е произнесло с откази.

ȋͷȌ Дружеството разглежда полученото възражението в срок от 3 работни дни и се
произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени
доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си Дружеството отменя
отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнася със съгласие за прехвърляне
на средствата или го потвърждава на същото или на друго основание.

ȋȌ Решението по ал. 5 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се
ˍˑмплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В горния
десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.

ȋȌ В срока по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество връща с приемоǦпредавателен
протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало, и
изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по
ˊ˃ˢ˅ˎˈːˋˢ˕˃ и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество
излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.

ȋͺȌ Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното
лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис
по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този случаи1 кореспонденцията по ал. 7 се
осъществява по същия начин.

ȋͻȌ Прехвърлянето на средствата на лицата, за които Дружеството е отменило отказа си,
продължава по предвидените ред и срокове.

Чл. 6ͳ. (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани в
Дружеството заявления за прехвърляне през съответния месец, по отношение на които
процедурата за прехвърляне не е прекратена, съгласно ал. 4, се прехвърлят едновременно
по банкови сметки на съответните фондове. Средствата от индивидуалните партиди се
прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на 15Ǧто число на месеца, следващ
месеца, в кои1 то е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден,
следващ тази дата.
ȋʹȌ Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в срок до 5Ǧо число на
месеца, в кои1 то се прехвърлят средствата по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с
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искане по образец съгласно приложение № 5 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на
дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна
разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен
подпис на осигуреното лице. Искането трябва да бъде получено в дружеството в срок до 5Ǧ
то число на месеца, в кои1 то се прехвърлят средствата по ал. ͳǤ

ȋ͵Ȍ Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
ͳǤ
е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението;
ʹǤ
осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;

ȋͶȌ До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества
обменят по електронен път с квалифициран електронен подпис информация, както следва:
1. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за
прехвърляне, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са
осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на
заявлението си за прехвърляне;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, за
които процедурата по прехвърляне не е прекратена.
Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества
изпращат по електронен път с квалифициран електронен подпис информация за
прехвърлените средства на всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
ȋͷȌ Дружеството, прехвърлило средства, в срок седем работни дни от деня на
˒˓ˈ˘˅˝рлянето изпраща на всяко лице, чиито средства са прехвърлени, извлечение от
индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за
прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната
поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ȋȌ Дружеството публикува на страницата си в интернет образците на заявленията за
прехвърляне, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по
чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, както и актуалните документи с основна
информация за осигурените лица.

Чл. 62 (1) При прекратяване на процедурата по чл. 6ͳ, ал. 4, лицето може да подаде ново
заявление за прехвърляне.


Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална партида на съпруг или на
роднини по права линия до втора степен.

Чл. 63. (1) Прехвърлянето на натрупаните по индивидуалната партида.средства от лични
вноски или част от тях по индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд на
съпруг или на роднини по права линия до втора степен се извърша въз основа на писмено
заявление по образец на Дружеството, което се подава от осигуреното лице.

ȋʹȌ Прехвърлянето по ал. 1 се извършва в срок до един месец от датата на регистриране на
заявлението в Дружеството.


ʗˊ˕ˈˆˎˢːˈ на средства от индивидуалната партида
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Чл. 64. (1) Осигурените лица могат да изтеглят натрупани средства по индивидуалната
партида от лични вноски или част от тях преди придобиване право на съответния вид
допълнителна пенсия, при условията на чл. 14, ал. ͵Ǥ

ȋʹȌ Изтеглянето на средствата по ал. 1 се извършва по реда и начина, предвидени в чл. 5Ͷ,
в едномесечен срок от датата на регистриране на заявлението в Дружеството.


ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Състав, подбор на членовете и мандат

Чл. 65. Интересите на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд се представляват
от Консултативен съвет.

Чл. 66. (1) Консултативният съвет е с численост от седем души и в него участват трима
представители на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда, трима представители на
осигурителите и един представител на Дружеството .

ȋʹȌ В срок до 2 месеца от вписването на Фонда в търговския регистър или наи1 Ǧкъсно
един месец преди изтичането на мандата на консултативния съвет Дружеството определя
на принципа на случаен избор представителите на осигурените лица и на пенсионерите на
Фонда като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 лица с
наи1 Ǧголям брои1 лични вноски и с наи1 Ǧголям размер на средствата по индивидуалните им
партиди, натрупани от лични вноски.

ȋ͵Ȍ Подборът на осигурителите се извършва, в срок един месец от вписването в
търговския регистър на Фонда или наи1 Ǧкъсно два месеца преди изтичането на мандата на
Консултативния съвет, чрез покана от страна на Дружеството, отправена до трима
ˑ˔ˋгурители, които правят вноски за наи1 Ǧголям брои1 осигурени лица във Фонда, да
посочат свои представители за участие в Консултативния съвет. Ако не бъдат посочени
представители, Дружеството отправя аналогична покана за следващите по ред
осигурители, които правят вноски за наи1 Ǧголям брои1 осигурени лица във Фонда.

ȋͶȌ Представителят на Дружеството се определя с решение на Съвета на директорите.

Чл. 67. (1) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните
ˋˊˋ˔ˍ˅˃ːˋˢǣ
ͳǤ
да са дееспособни физически лица;
ʹǤ
да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
͵Ǥ
да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;
ͶǤ
да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
ͷǤ
да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго пенсионноосигурително
ˇ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑǤ

ȋʹȌ В сроковете по чл. 66, ал. 2 и ал. З членовете на Консултативния съвет задължително
˒редставят на Съвета на директорите на Дружеството писмена декларация, че отговарят
на изискванията на предходната алинея и се задължават да уведомят Консултативния
съвет при промяна на декларираните обстоятелства.

Чл. 68. (1) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години.
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ȋʹȌ Мандатът на членовете на Консултативния съвет се прекратяват предсрочно:
ͳǤ
ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл. 67, ал. 1;
ʹǤ
при траи1 на фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
6 месеца;
͵Ǥ
в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
ͶǤ
по тяхна писмена молба Ǧ за представителите на осигурените лица и пенсионерите
на ʣˑːˇ˃Ǣ
ͷǤ
с решение на осигурителя Ǧ за представител на осигурител;
6. с решение на Съвета на директорите на Дружеството Ǧ за представител на Дружеството.

ȋ͵Ȍ При прекратяване на мандата по реда на предходната алинея председателят на
Консултативния съвет уведомява осигурителя или Дружеството да определи в срок от
един месец нов представител при условията на чл. 66, ал. 2 и ал. З и чл. 67, ал. 1.

ȋͶȌ Едновременно с решението за освобождаване осигурителят, съответно
Дружеството, определя нов представител в съвета.

ȋͷȌ Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител
довършва мандата му.



Устрои1 ство, деи1 ност и функции на Консултативния съвет

Чл. 69. (1) Консултативният съвет от своя състав избира председател и заместникǦ
˒˓ˈдседател с мандат от 1 година.

ȋʹȌ ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎˢ˕ǣ
ͳǤ
представлява съвета;
ʹǤ
свиква и ръководи заседанията на съвета;
͵Ǥ
организира и контролира работата на съвета;
ͶǤ
подписва протоколите от заседанията.

ȋ͵Ȍ Консултативният съвет се обслужва от технически секретар, определен от
Съвета на директорите на Дружеството.

Чл. 70. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Консултативният съвет
приема Правилник за деи1 ността си.

Чл. 71. (1) Консултативният съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко
тримесечие. Редът и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по
предходния член.

ȋʹȌ Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не поǦмалко от две трети
от членовете му.

ȋ͵Ȍ По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и
необходими експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.

Чл. 72. (1) Всеки член на Консултативния съвет има право на един глас.
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ȋʹȌ Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на ˔˝˅ˈ˕˃Ǥ

ȋ͵Ȍ Решенията на съвета имат препоръчителен характер за Дружеството.

Чл. 73. (1) Консултативният съвет осъществява следните функции:
ͳǤ
следи за спазване от страна на Дружеството на задълженията към осигурените лица
и пенсионерите на Фонда;
ʹǤ
˓азглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица, свързани с нарушения на
техните права, във връзка с тях отправя питания и искания до Съвета на директорите на
Дружеството или други институции и организации, съдеи1 ства за уреждане на възникнали
˔˒ˑ˓ˑ˅ˈǢ
͵Ǥ
обсъжда годишния финансов отчет на доброволния пенсионен фонд
ͶǤ
прави предложения за подобряване на работата на Дружеството по обслужване на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
ͷǤ
прави писмени предложения до Съвета на директорите по други аспекти от
деи1 ността на Дружеството, които засягат интересите на участниците в доброволния
пенсионен фонд;
6. изготвя годишен отчет за деи1 ността си и го представя на Съвета на директорите на
Дружеството и на КФН в срок до 30 април следващата година, а при изтичане на мандата
на съвета Ǧ до датата на която изтича мандатът му.

ȋʹȌ Исканията, питанията и предложенията на Консултативния съвет се обсъждат от
Съвета на директорите на първото заседание, провеждано след датата на получаването им,
взема решения по тях и в седем дневен срок от провеждане на заседанието се дава писмен
отговор на Консултативния съвет.

ȋ͵Ȍ Консултативният съвет осъществява функциите си в седалището на Дружеството и
има за адрес на кореспонденция адресът на Дружеството. Направените разходи, свързани
с осъществяване на деи1 ността на Консултативния съвет са за сметка на Дружеството.

ȋͶȌ Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждения за деи1 ността си.

Права и задължения на Консултативния съвет

Чл. 74. (1) Консултативният съвет има следните права:
ͳǤ
достъп до документацията на Дружеството във връзка с изпълнение на функциите
си по чл. 73, ал. 1;
ʹǤ
да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на Дружеството,
когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
͵Ǥ
да отправя писмени предложения до Дружеството, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и деи1 ността на доброволния пенсионен
˗ˑːˇǢ
ͳǤ
да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на Дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
ʹǤ
при изпълнение на функциите си да изисква съдеи1 ствие от Дружеството;
͵Ǥ
да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително и в страницата на Дружеството в интернет.
ȋʹȌ Консултативният съвет е длъжен:
ͳǤ
да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите
деи1 ствия по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в срок до 2
месеца от подаването им.
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ʹǤ
да информира незабавно КФН при основателно съмнение за извършени нарушения
на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, негови служители или
осигурителни посредници.
ȋ͵Ȍ Членовете на Консултативния съвет нямат право:
ͳǤ
да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
ʹǤ
да използ˅˃˕ положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от
свои или на другиго незаконни деи1 ствия;
͵Ǥ
да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята деи1 ност или пред Дружеството, освен ако това
не е в интерес на осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не следва от закона и
разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване.

ȋͶȌ Членовете на Консултативния съвет подписват декларация, че са уведомени за
задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са узнали при
ˋˊ˒˝ˎːˈние на функциите си и които не са обществено известни.


ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ

Права и задължения на Дружеството

Чл. 75. (1) ʓ˓˖жеството учредява, управлява и представлява доброволния пенсионен фонд
при взаимоотношенията с трети лица в съответствие с КСО, подзаконовите актове за
неговото прилагане, своя устав и този Правилник.

ȋʹȌ В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1 ʓ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑ˕ˑǣ
ͳ. избира и сключва договори с инвестиционни посредници, с инвестиционен консултант

и с банка Ǧ ˒ˑ˒ˈ˚ˋ˕ˈˎǢ

ʹ. представя за обявяване в търговския регистър проверените и приети годишни

финансови отчети на Дружеството;

3.събира, обработва, съхранява и предоставя данни за осигурените лица и

пенсионерите, и за техните наследници, при спазване на изискванията на Закона

за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европеи1 ския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива ͻͷȀͶȀО (Общ регламент относно защитата на данните).;
4. запознава осигурените лица и осигурителите с Правилника и всички негови изменения
и допълнения;
5. изплаща пенсиите на пенсионерите на Фонда;
6. организира и управлява инвестиционната, финансовата и другите деи1 ности на Фонда;
7. води индивидуална партида за всяко осигурено лице и пенсионер на Фонда съгласно
изискванията на КФН и този Правилник;
8. безплатно изпраща на осигурените лица до 31 маи1 на всяка календарна година,
извлечения от индивидуалните им партиди и осигурява възможност на всяко осигурено
във Фонда лице да получи при поискване допълнителна информация за своята
индивидуална партида;
9. не взема едностранни решения, които нарушават правата на осигурените лица и на
осигурителите, определени в КСО, този Правилник и сключените осигурителни договори;
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10. ежедневно прави оценка на активите и пасивите на Фонда съгласно изисквания на 
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г.на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
дружество, на стои1 ността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на
стои1 ността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните
ˋˏˑ˕ˋ и за изискванията към воденето на индивидуалните ˒˃˓˕ˋˇˋǢ
ͳͳǤ всеки работен ден до 18 часа изчислява стои1 ността на един дял в доброволния
˒енсионен фонд и го обявява в офисите си и в електронната страница на Дружеството;
ͳʹǤ оригиналните документи на хартиен носител и електронните документи, като
заявления (за прехвърляне или изтегляне на средства и други), договори (осигурителни,
пенсионни и за разсрочено изплащане), разпореждания и други актове на
пенсионноосигурителното дружество за определяне размера на еднократни и периодични
плащания, както и на другите документи, на данни и информация от значение за
упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници, се
съхраняват дружеството за срок не поǦкратък от 50 години, считано от прекратяването на
съответното осигурително правоотношение;
ͳ͵Ǥ
преди сключването на пенсионен договор или на договор за разсрочено изплащанˈ
запознава осигуреното лице с правата му във връзка с придобитото право на пенсия и да
го консултира при избора на наи1 Ǧподходящо плащане.
ȋ͵Ȍ Дружеството гарантира таи1 ната на средствата, натрупани по индивидуалните
партиди и не предоставя информация за осигурените лица и за осигурителите на трети
лица, с изключение на случаите и по ред, предвидени в деи1 стващото законодателство.

ȋͶȌ При или по повод промяна на участието на осигурени лица при условията и по реда
на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, Дружеството, негови акционери или осигурителни
посредници не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е
форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.


Права и задължения на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда

Чл. 76. (1) Осигурените в доброволния пенсионен фонд лица придобиват право на
съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида при условията на КСО и този Правилник.

ȋʹȌ При смърт на осигурено лице или на пенсионер, техните наследници, или
ползващите лица имат право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната партида при условията и по реда на този
ʞ˓˃˅ˋˎːˋˍǤ

ȋ͵Ȍ Правото на съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на наследник на осигурено
лице или на пенсионер, или на ползващо лице могат да се оспорват само по съдебен ред.

ȋͶȌ Осигуреното лице в срок до 15 календарни дни уведомява Дружеството за промяна
на адреса или на други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите
задължения, като прилага и копия от документите, удостоверяващи съответните
ˑ˄˔˕ˑˢ˕ˈˎ˔˕˅˃Ǥ

ȋͷȌ Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и ползващите лицаимат право
да обжалват решенията на Съвета на директорите или на изпълнителен директор, които
засягат правата им в 15 Ȃ дневен срок от получаването им. Съветът на директорите взема
решение в 15 Ǧ дневен срок от датата на получаване на жалбата, като отменя или
45

потвърждава решението. Решенията на Съвета на директорите могат да се обжалват и по
съдебен ред.

ȋȌ Осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и ползващите лица имат
право да сигнализират изпълнителния директор за грешки, пропуски и нелоялни прояви
в деи1 ността на осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от
служители на Дружеството.

ȋȌ Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и ползващите лица имат право
да сигнализират Консултативния съвет и КФН за нарушения в деи1 ността на Дружеството.

ȋͺȌ Всяко осигурено лице има правото да:

ͳǤ
променя срока за получаване на пенсията;
ʹǤ
да изтегля натрупаните от лични вноски средства по индивидуалната си партида,
или на част от тях;
͵Ǥ
променя лицата, имащи право на наследствена пенсия;
ͶǤ
да прехвърля натрупаните по индивидуалната си партида средства от лични вноски
или част тях на съпруг(а), на роднини по права .линия до втора степен;
ͷǤ
да прехвърля част или всички средства по индивидуалната си партида в доброволен
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
Ǥ
да променя начина и периода на изплащане на пенсията;
Ǥ
да получава безотказно информация за натрупаните средства по индивидуалната
˒˃˓˕ˋˇ˃, за таксите и удръжките, които се правят, за законовата и друга уредба по
допълнителното пенсионно осигуряване.
ͺǤ
получи информация при поискване относно постигнатата реална доходност по
индивидуалната си партида.

ȋͻȌ Осигуреното лице или пенсионерът имат право на достъп до индивидуалната
осигурителна партида и/или единното електронно досие,както и да получат копие от
електронните документи в него, а техните наследници имат право да получат копие от
тези документи в 7Ǧдневен срок от тяхното поискване. Процедурата за получаване на
достъп до индивидуалната осигурителна партида и/или единното електронно досие,
както и копие от електронните документи е регламентирана в Инструкция за обмен на
информация и предоставяне на електронни услуги от Ƿʞˈː˔ˋˑːːˑˑ˔ˋˆ˖˓ˋ˕елен
ˋː˔˕ˋ˕˖˕“ АД, приета с решение на Съвета на директорите на Дружеството и публикувана
на неговата електронна страница Ǧ ǤǤ Ǥ


Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
Дружеството и на доброволния пенсионен фонд

Чл. 77. (1) При преобразуване или прекратяване на Дружеството или на доброволния
пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния Фонд, в
кои1 то е прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го
˖ведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на
˒˓ˈ˘˅˝˓ˎˢːˈ˕ˑǤ

ȋʹȌ В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се
уведомяват и пенсионерите и лицата по чл. 8, ал. 1, т. 2 Ǧ 5, които правят вноски за
ˇˑ˄˓ˑ˅ˑˎːо пенсионно осигуряване за своя сметка.

ȋ͵Ȍ В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право:
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ͳǤ
да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в избран от тях
доброволен пенсионен фонд, без да се спазват изискванията на чл. 247, ал. 1 от КСО;
ʹǤ
еднократно да изтеглят средствата по индивидуалната си партида, натрупани от
лични вноски.

ȋͶȌ За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок се счита, че
са потвърдили мълчаливо участието си в доброволния пˈː˔ˋˑːˈː фонд, в кои1 то е
прехвърлена индивидуалната им партида в резултат на преобразуването или
˒˓ˈˍ˓˃˕ˢ˅˃ːˈ˕ˑǤ

Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 и на другите
ˑ˔ˋˆ˖˓ˋ˕ˈˎˋ

Чл. 78. (1) Работодателите, лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4, и другите осигурители имат право
да изискват и да получават информация от Дружеството, свързана с изпълнението на
техните задължения във връзка с осигуряването в доброволния пенсионен фонд.

ȋʹȌ ʗː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢта се предоставя до 15 календарни дни от датата на постъпилото в
Дружеството писмено искане от лицата по ал. 1.

ȋ͵Ȍ Лицата по ал. 1 в срок до 15 календарни дни информират Дружеството за настъпили
при тях промени в обстоятелствата, които са от съществено значение за осигуряването в
доброволния пенсионен фонд.

ȋͶȌ Обстоятелства от съществено значение по ал. 3 са:
ͳǤ
за юридически лица Ǧ обстоятелства, които се вписват в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, съгласно изискванията на Търговския закон;
за физически лица Ǧ данните от личните паспорти, респективно личните карти.

ȋͷȌ Лицата по ал. 1, при поискване от страна на Дружеството, в срок до 30
работни дни, му предоставят информация, която е свързана с осигуряваните от тях
лица в доброволния пенсионен фонд.
При осигуряване въз основа на Договор за допълнително доброволно пенсионно
"$
осигуряване с осигурител или друг осигурител се изисква предварително писмено
съгласие на лицето, в чиято полза е сключен договорът. Писменото съгласие на всяко лице
се предоставя на пенсионноосигурителното дружество преди или едновременно с превода
на първата осигурителна вноска за него. Когато липсва предварително съгласие от
конкретно лице, пенсионноосигурителното дружество връща осигурителната вноска за
него на осигурителя или на другия осигурител.

Чл. 79. Работодателите не могат да отказват осигуряване на наети от тях лица на
основание на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст,
религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални
организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.

Чл. 80. Осигурителите са длъжни да спазват изискванията на този Правилник и клаузите,
залегнали в съответния осигурителен договор като:
ͳǤ Внасят осигурителните вноски в размерите и сроковете определени в договорите.
2. Ежемесечно съобщават в Дружеството за промени в списъка на осигурените лица
(нововключени, отпаднали по причини и др.).
3. Съобщават за обстоятелства, които налагат забавяне на вноските.
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4. Съдеи1 стват на Дружеството при установяване на самоличността, адресната регистрация
и други необходими данни за осигурените лица, които са от значение за осигуряването в
доброволния пенсионен фонд.


ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 81. (1) Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решение на Съвета
на директорите на Дружеството.
ȋʹȌ Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването им
откомисията по предложение на заместникǦпредседателя на комˋ˔ˋˢ˕˃Ǥ
ȋ͵Ȍ Дружеството уведомява осигурените лица за конкретните изменения и допълнения
˅ Правилника за организацията и деи1 ността на доброволния пенсионен фонд лично или
˚˓ˈˊ публикация в два централни всекидневника и в електронната страница на
ʓ˓˖ˉˈ˔˕˅ˑ˕о в едноседмичен срок от получаване на решението на комисията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилник е приет с решение на Съвета на директорите на Дружеството,
Протокол от ͲͶǤͲ.2019 г., и е одобрен от Комисия за финансов надзор с Решение ͒ ͺͺͺ от
ʹ͵ǤͲǤ2019 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила след добрение от Комисията за финансов надзор по
предложение на заместник Ǧ председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен
ː˃ˇˊˑ˓Ǥ
§ 3. Разпоредбите на този Правилник се прилагат, доколкото в Закон или в друг
нормативен акт не са установени други разпоредби, които са задължителни за
допълнителното ˇˑ˄˓ˑ˅ˑˎːˑ пенсионно осигуряване в страната.
§ 4. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на КСО,
нормативните актове по прилагането му и останалото деи1 стващо законодателствоǤ
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