Формулар за начин на известување
на член на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд и/или Отворен доброволен пензиски
фонд НЛБ Пензија плус
Согласно член 95 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и/или член 114 од Законот за
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е должно редовно годишно да доставува писмени известувања
до членовите на НЛБ Пензија плус и/или НЛБ Пензиски фонд за работењето на пензискиот/те фонд/ови. Дополнително, Друштвото
може повремено да доставува и други известувања до своите членови, по претходно одобрение од Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување.
Овие известувања, по претходна писмена согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставуваат и во електронска
форма на електронска адреса на членот (е-маил).

Ве молиме изберете го начинот на известување со пополнување на следните податоци:
Име
Презиме
МБГ
Избор на начин на известување
1.

е – маил ____________________________________ @ _________________________

2.

пошта

улица_____________________________________________бр_______
град_________________________________

(изберете и пополнете само една од опциите под 1 или 2)
Напомена:
Можно е да се избере само еден начин на известување со заокружување на бројот пред Вашиот избор.
Начинот на известување може да го промени единствено лице кое е член на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски
фонд и/или Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус.
Членот го задржува правото во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлече оваа согласност.
За секое дополнително писмено известување Друштвото има право да наплати надомест до висина на трошоците за печатење и
поштенските трошоци.

______________________
Место и датум

_________________________
Барател

Изјава за директен маркетинг
Согласно чл.13-а од Законот за заштита на лични податоци,
Изјавувам
дека се согласувам моите лични податоци да бидат употребени за цели на директен маркетинг од страна
на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.
Доколку не се согласувате Друштвото да ги употребува Вашите лични податоци за цели на директен
маркетинг, Вие не мора да ја потпишувате оваа Изјава.
Во случај да не ја потпишете оваа Изјава, нема да бидете информирани за најновите продукти кои ги нуди
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.
Вие имате право на исправка на доставените лични податоци, како и правото Бесплатно и со користење
на едноставни средства да ја повлечете оваа Изјава.

________________________
Место и датум
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, Мајка Тереза 1, 1000 Скопје

_________________________
Изјавил

