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1. Општи информации за Програмата САВА ПЛАН 
 
Со цел сите членови и пензионирани членови на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава 
пензиски фонд и/или Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус да бидат чекор 
поблиску до информациите поврзани со својата пензиската заштеда, Сава пензиско друштво 
а.д. Скопје ја воведе Програмата САВА ПЛАН. 
 
Програмата САВА ПЛАН им овозможува на сите членови и пензионирани членови на Отворен 
задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и/или Отворен доброволен пензиски фонд 
Сава пензија плус со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје: 
 

 да бидат лесно препознатливи за вработените во продажното место - експозитурите 
наделовните соработници на Друштвото и директно да бидат упатени кон лиценциран 
агент; 

 да им биде достапно, во секој момент, корисничкото име за пристап до информациите 
кои ги обезбедува интернет страната на Друштвото во делот Лична сметка; 

 да добијат финансиско советување во однос на пензиската заштеда од лиценцирани 
агенти;  

 активно да ги следат сите важни информации во врска со правата кои ги остваруваат со 
членување во задолжителен или доброволен пензиски фонд; 

 да бидат во чекор со сите важни информации во врска со регулативата од капитално 
финансирано пензиско осигурување и даночниот третман на пензиските заштеди;  

 да добијат помош и советување како да го направат својот план за пензионирање и 
други информации поврзани со пензиската заштеда и пензискиот систем.  

 
Повеќе информации за најава во Лична сметка може да најдете на следниот линк: https://sava-
penziskodrustvo.mk. 
 

2. Видови на САВА ПЛАН картички 

 
2.1. Привремена САВА ПЛАН картичка 

Привремена САВА ПЛАН картичка е картичка во хартиена форма која се доделува на сите 
членови и пензионирани членови на пензиските фондови со кои управува Друштвото и  ќе 
започне да се  доставува до сите  членови и пензионирани членови заедно со годишниот 
Извештај за пензиска заштеда, за 2018 година.  
Членовите и пензионираните членови кои добиваат годишни Извештаи за пензиска заштеда на 
електронска адреса, привремената САВА ПЛАН картичка ќе ја добијат на електронска адреса 
како прилог на електронскиот извештај. 

 
2.2. Персонализирана САВА ПЛАН картичка 

Персонализираната  САВА ПЛАН картичка е трајна пластична картичка и Сава пензиско 
друштво а.д. Скопје ќе ја изработи за секој свој  член и пензиониран член кој ќе достави 
Барање за персонализирана САВА ПЛАН катричка. Членовите и пензионираните членови кои 
сакаат да добијат трајна персонализирана САВА ПЛАН картичка треба да постапат согласно 
точка 4 од овие Општи правила на Програмата САВА ПЛАН. 
 
Персонализираната САВА ПЛАН картичка содржи име и презиме, корисничко име за пристап 
до Лична сметка и бар код за идентификација на членот односно пензионираниот член.  
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3. Значење на термините во Општите правила на Програмата САВА ПЛАН 
 
Општите правила на Програмата САВА ПЛАН содржат општи правила и информации за 
начинот на членство во Програмата САВА ПЛАН и истите претставуваат дефиниција на односот 
помеѓу Сава пензиско друштво а.д. Скопје и членот на Програмата САВА ПЛАН. 
 
Програмата САВА ПЛАН е програма наменета за сите членови и пензионирани членови во 
задолжителен и/или доброволен пензиски фонд со кои управува Сава пензиско друштво а.д. 
Скопје, која има за цел членовите и пензионирани членови да се чекор поблиску до 
информациите поврзани со својата пензиската заштеда.  
 
Персонализирана САВА ПЛАН картичка е пластична картичка која содржи име и презиме на 
член или пензиониран член во некој од пензиските фондови со кои управува Сава пензиско 
друштво а.д. Скопје, бар код и корисничко име за пристап во Лична сметка на интернет  
страната на Друштвото и со која се идентификува како член на Програмата САВА ПЛАН. 
 
Лична сметка е интернет страница на која членовите имаат можност за следење на својата 
детална пензиска сметка/ки, ажурирање на своите лични податоци, преглед на движење на 
сметководствена единица и други информации. 
 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје со седиште на ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје, е 
единствен овластен издавач и сопственик на персонализираните САВА ПЛАН картички. 
 
Член на програмата САВА ПЛАН е секој член или пензиониран член на пензиските фондови со 
кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје, кој доставил Барање до Сава пензиско 
друштво а.д. Скопје за да му се изработи персонализирана САВА ПЛАН картичка и е 
информиран за Општите правила на Програмата САВА ПЛАН.  
 
Продажно место е седиштето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје на ул. Мајка Тереза бр.1, 
Скопје и експозитурите на деловните соработници за вршење маркетинг, НЛБ Банка АД Скопје 
и Сава Осигурување АД Скопје, објавени на веб страната: www.sava-penzisko.mk  
 
Барање за персонализирана САВА ПЛАН картичка е писмено барање (формулар) за изработка 
на персонализирана САВА ПЛАН картичка кое членот или пензионираниот член на пензиските 
фондови треба да го достави во седиштето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје на ул. Мајка 
Тереза бр.1, Скопје и во експозитурите на деловните соработници, НЛБ Банка АД Скопје и Сава 
Осигурување АД Скопје.  
 

4. Начин на пристапување во Програмата САВА ПЛАН и користење на 
персонализирана САВА ПЛАН картичка 

 
Членовите и пензионираните членови кои сакаат да пристапат кон Програмата САВА ПЛАН и да 
добијат персонализирана САВА ПЛАН картичка треба да постапат на следниот начин: 
 

 да дојдат во седиштето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, на ул. Мајка Тереза бр.1 
во Скопје или да дојдат во експозитурите на деловните соработници, НЛБ Банка АД 
Скопје или Сава Осигурување АД Скопје, кои се пријавени како продажните места на 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Листата на експозитури на деловните соработници е 
објавена на интернет страната на Друштвото: www.sava-penzisko.mk , 

 да ја презентираат хартиената картичка, 
 да ги ажурираат своите лични податоци доколку е потребно,  
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 да достават писмено Барање за персонализирана САВА ПЛАН картичка (формулар), во 
седиштето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје на ул. Мајка Тереза бр.1, Скопје и во 
експозитурите на деловните соработници,  НЛБ Банка АД Скопје и Сава Осигурување АД 
Скопје.  

 
Формуларот Барање за персонализирана САВА ПЛАН картичка е достапен во седиштето на Сава 
пензиско друштво а.д. Скопје на ул. Мајка Тереза бр.1, Скопје и во експозитурите на деловните 
соработници, НЛБ Банка АД Скопје и Сава Осигурување АД Скопје. 
 
Персонализирана САВА ПЛАН картичка може да се изработи и за член или пензиониран член 
на пензиските фондови кој ќе биде избран од страна на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.  
Доколку членот, односно пензионираниот член е избран, Сава пензиско друштво а.д. Скопје ќе 
го контактира и ќе му понуди да достави Барање за изработка на персонализирана САВА ПЛАН 
картичка и по потреба да ги ажурира своите лични податоци. 
 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје, ќе му издаде и ќе му ја достави персонализираната САВА 
ПЛАН картичка на членот или пензиониран член на пензиските фондови. 
 
Општите правила на Програмата САВА ПЛАН се достапни на интернет страната на Сава 
пензиско друштво а.д. Скопје: www.sava-penzisko.mk 
 

5. Губење или злоупотреба на персонализираната САВА ПЛАН картичка 
 
Губењето на персонализираната САВА ПЛАН картичката треба да се пријави до Сава пензиско 
друштво а.д. Скопје на e-пошта: kontakt@sava-penzisko.mk или тел: 15 500. 
 
Во случај на губење на персонализираната САВА ПЛАН картичката,  Сава пензиско друштво а.д. 
Скопје ќе изработи нова картичка за членот или пензионираниот член кој пријавил дека ја 
изгубил картичката.  
 
Доколку најдете персонализирана САВА ПЛАН картичка, Ве молиме да ја пријавите до Сава 
пензиско друштво а.д. Скопје, или да ја оставите на некое од продажните места на Сава 
пензиско друштво а.д. Скопје. 
 
Правото на користење на  персонализираната САВА ПЛАН картичка е непреносливо и 
единствен корисник на истата е носителот на персонализирана САВА ПЛАН картичка. 
 

6. Престанок на членството во Програмата САВА ПЛАН и измена на 
Општите правила на Програмата САВА ПЛАН 

 
Член, односно пензиониран член на пензиските фондови,  може да престане со членство во 
Програмата САВА ПЛАН на сопствено барање или доколку премине во друг пензиски фонд. 
 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје има право да ги измени Општите правила на Програмата 
САВА ПЛАН и новите правила да ги објави на интернет страната на Друштвото. 
 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје го задржува правото да ја прекине Програмата САВА ПЛАН 
со објава на информација на интернет страната на Друштвото. 
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7. Информација во врска со заштитата на личните податоци на 
членовите на Програмата САВА ПЛАН 

 
Личните податоци на членовите на Програмата САВА ПЛАН, кои воедно се и членови или 
пензионирани членови на некои од фондовите со кои управува Друштвото, се и ќе бидат 
третирани согласно Законот за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија 
и неговите подзаконски акти. 
 
За секоја промена на личните податоци, членот односно пензионираниот член на пензиските 
фондови треба да го информира Сава пензиско друштво а.д. Скопје. 
 

8. Останати информации 
 
Официјалната комуникација за потребите на Програмата САВА ПЛАН, може да се одвива по 
писмен пат, телефонски или по електронска пошта.  
 
Податоци за комуникација: 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје 
Ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје 
Тел: 02/ 15 500 
Интернет страна: www.sava-penzisko.mk  
Интернет страна во делот Лична сметка: https://sava-penziskodrustvo.mk   
Е-пошта: kontakt@sava-penzisko.mk 
Сите продажни места кај деловните соработници на Друштвото 
објавени на интернет страната на Друштвото 
 
Во случај на спорни прашања Сава пензиско друштво а.д. Скопје и членовите на програмата 
САВА ПЛАН ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а доколку тоа не е можно, Основен Суд во 
Скопје ќе биде надлежен суд. 
 
Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk 02 3224 229. 
 
Со почит, 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје 
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