
Јас

БАРАЊЕ

со МБГ

да изврши корекција/ажурирање на следните податоците:

Полињата означени со * се задолжителни за пополнување.

Изјавувам дека полињата во табелата се точни.

Датум и место 

Верификувал
(претставник на друштвото)

Изјавил

барам Сава пензиски друштво а.д. Скопје
(назив на друштвото)

Контрола на пензиските друштва врши МАПАС, www.mapas.mk, тел.02-3224-229

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ*

АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ (ОД ЛИЧНА КАРТА)*

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ (ОД ЛИЧНА КАРТА)*

ПОШТЕНСКИ КОД*

АДРЕСА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

МЕСТО ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

ПОШТЕНСКИ КОД ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ*

Е-MAIL АДРЕСА



Изјава за согласност за достава на известувања на електронска адреса

Датум и место Изјавил

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk (02) 3224 229,  

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (Е-МАИЛ)

од член или пензиониран член на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и/или 
Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус.

Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и/или  Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Сава пензиско друштво а.д. Скопје е должно 
редовно, а најмалку еднаш годишно да доставува писмени известувања до членовите на Сава пензија 
плус и/или Сава пензиски фонд за состојбата на средствата на нивните пензиски сметки и други 
информации согласно Закон поврзани со управувањето со пензискиот/те фонд/ови. 

Овие известувања, по претходна согласност од членот или пензионираниот член, наместо во писмена 
форма може да се доставуваат во електронска форма, на електронска адреса на членот (е-маил).

Доколку сте согласни редовните законски известувања да ги добивате на електронска адреса 
(е-маил) пополнете ги податоците и потпишете ја оваа Изјава за Согласност.

Напомена:
Членот го задржува правото во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја 
повлече оваа согласност. 
За повлекување на оваа согласност испратете ни порака на kontakt@sava-penzisko.mk или јавете се 
на 02/15-500.
Во случај на повлекување на оваа согласност од страна на членот или пензионираниот член, следниот 
редовен извештај ќе Ви биде доставен на адресата за коресподенција во писмена форма, согласно 
одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.
Сава пензиско друштво а.д. Скопје се грижи за Вашата приватност преку почитување на правото на 
приватност, почитување на начелата и одредбите за заштита на личните податоци и законита обработка 
на истите, употребувајќи бројни технички и организациски мерки. Повеќе информации имате во 
Политиката nа приватност достапна на www.sava-penzisko.mk

Пополнетите формулари може да ги доставите на еден од следните начини:

   •   По пошта: Сава пензиско друштво а.д. Скопје, Ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје
   •   Преку најблиската експозитура на НЛБ Банка или Сава Осигурување а.д. Скопје
   •   Скенирано и заштитено со лозинка на е-маил; azuriranje_podatoci@sava-penzisko.mk 

По прием на формуларите ќе Ве контактираме од телефонска линија која се снима за потврда на 
идентитет на испраќачот на формуларите.

Д Д М М ГГГГ Место на раѓање
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