ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
/АНЕКС/
към Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски № Л..................................... от .......................... г.
Днес, ....................20….. г. в гр. София, между:
ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДОВЕРИЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев”, ул. „Тинтява”
№ 13Б, вх. А, ет. 7, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, пенсионна лицензия №
01/21.09.2000 г., представлявана, заедно, от Изпълнителните директори Ангелина Стоянова Петрова и Мирослав Крумов Маринов, наричана
по-долу ДРУЖЕСТВОТО, която управлява ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ", регистр. в Софийски градски съд по ф.д.
№12540/2000 г. в специалния регистър, БУЛСТАТ 130410344, от една страна
И
……………………………………………………………………………………............................................................, ЕГН.......................................................
или идентификационен № ………………………….…… (за чужденец), л.к. № ….................................................., издадена на..……….…..………г.
от …………....….......................…….. или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)
................................................................................................................, дата на раждане ……………...…………..г., месторождение …………...……..
…………………..……, гражданство………………..………………………., държава на постоянно пребиваване………………...…………………………,
Постоянен адрес: обл. ……….……..…...........…..……….……........., общ. ............................................................................., п.к.……….....................,
гр./с. ………....................…….………....., ж.к./бул./ул. ...…………..…....……..........................№……....., бл. ............, вх. ..........., ет. .........., ап. ..........,
Настоящ адрес: обл. ……………...................….………......................, общ. ............................................................................., п.к.……...........…….....,
гр./с. …………………........................…….., ж.к./бул./ул. ...……………….………..........…….......№ ……..., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. ...........,
телефон …….......……........................................….....…..., e-mail:………….......................................................................................................................
наричан/а/ по-долу ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, от друга страна
и на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор и чл. 20, ал. 1 от подписания между страните
договор се сключи настоящият анекс за следното:
1. В чл. 3 се създават ал. 9, 10 и 11:
„(9) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ прехвърля:
цялата натрупана сума
част от средствата в размер на ...............................................................................................................................................................................
Забележка: Вярното се означава с „Х”

(размер на средствата - цифром и словом)

от
вноски
на
друг
осигурител
по
индивидуалната
му
партида
от
доброволен
пенсионен
фонд
............................................................................................................... в ДПФ „Доверие”.
(10) Прехвърлянето на средствата по ал. 9 се извършва по реда, начина и в сроковете, предвидени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на Комисията за финансов надзор.
(11) Средствата по ал. 9 се водят по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ отделно от личните вноски и от вноските по
останалите договори, по които лицето е осигурено в ДПФ „Доверие”.”;
2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право да получи средствата по индивидуалната си партида от вноски на друг осигурител при
условията, предвидени в договора с другия осигурител, по реда и начина, съгласно Правилника и в съответствие с действащата
нормативна уредба.”;
б) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно 5, 6 и 7.
Настоящият анекс е неразделна част от договора и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:
……………………………
/подпис и печат/
Име и фамилия:…………………………………………………………………….
(на служителя, подписал договора от името на ДРУЖЕСТВОТО)

ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ:
………………………….
/подпис/
Име и фамилия:………………………………………………..…..
(на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ)

или
Имена по документ за самоличност …………………………………………………………….…………….......и служебен номер …………….…………….
(на осигурителния посредник, съответно на упълномощеното лице от осигурителен посредник – юридическо лице, подписал/о договора от името на ДРУЖЕСТВОТО)

