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“Информацијата е извор на знаење“ 
-анонимен

Ажурирање и корегирање на лични 
податоци на членовите во втор и 

трет столб
Со цел точно и навремено доставување 
на редовните известувања кои 
пензиските друштва ги доставуваат до 
своите членови од особено значење е 
членовите на вториот и третиот столб 
да вршат ажурирање на своите лични 
податоци. 

Пензиските друштва до своите членови 
еднаш годишно доставуваат извештај 
за пензиска заштеда на индивидуална 
сметка, на доброволна индивидуална 
сметка и на професионална сметка и 
извештај за инвестициско портфолио.
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Од особена важност е личните податоци 
на членовите да бидат целосни, точни и 
навремено ажурирани во Регистарот на 
членови. 
Со ажурирање на своите лични податоци, 
членовите на пензиските фондови, ќе 
им  овозможат на пензиските друштва 
навремена и редовна комуникација.  

Заради ажурирање или корегирање на 
своите податоци, членовите на пензиските 
фондови треба да пополнат -  Барање 
за ажурирање или корекција на лични 
податоци. При пополнување на барањето, 
пензиското друштво, преку овластено 
лице или агент, ќе изврши увид во 
документ за лична идентификација, со 
што ќе го потврди идентитетот на членот 
кој доставува барање за ажурирање или 
корекција на личните податоци.

Барањето за ажурирање или корекција 
на личните податоци членовите можат 
да го преземат од веб страниците на 
пензиските друштва.

Годишни извештаи за пензиска заштеда 
членовите на пензиските фондови можат 
да ги добиваат и по електронски пат.  
Затоа извршете промена на Вашата точна 
електронска пошта.

Од почетокот на 2015 година се воведува 
новост со која што се овозможува на 
членовите на пензиските фондови, 
преку електронски систем на интернет 
страницата на пензиските друштва, да 
ги ажурираат своите лични податоци во 
Регистерот на членови. Членот може да ги 
ажурира следните лични податоци: име, 
презиме, адреса на живеење, адреса за 
коресподенција, телефон и електронска 
пошта.
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Исто така, МАПАС презема активности за 
известување на времено распределените 
лица се со цел да овозможи информирање 
на нововработените лица за тоа во кој 
фонд се времено распределени, условите 
за станување на член во втор столб, како 
и можноста за личен избор на пензиско 
друштво во рок од три месеци. 

Сите членови кои имаат 
промена во своите лични  податоци истите 

да ги ажурираат со цел да ги добиваат редовно 
годишните извештаи од пензиските 

друштва.

Согласно договорот за размена на податоци 
од трајно распределени членови склучен меѓу 
МАПАС и пензиските друштва, МАПАС 
обезбедува контакт податоци од трајно 
распределените членови со цел друштвата 
да располагаат со адресни податоци од 
членовите со што се овозможува  достава на 
годишните извештаи за пензиска заштеда кои 
се од особена важност за транспарентноста на 
пензискит систем.



Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија 
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

КАКО  МОЖАМ ДА ИМАМ  УВИД ВО 
СОСТОЈБАТА НА МОЈАТА ПЕНЗИСКА 

ЗАШТЕДА?

Преку достава на редовни годишни извештаи за 
состојбата на индивидуалната сметка или извештаи 
на Ваше барање имате комплетен увид на средствата 
на Вашата лична сметка како членови во втор и 
трет столб. Со ова се зголемува транспарентноста 
на информации за тоа дали работодавецот редовно 
ги исплаќа законски утврдените придонеси за 
пензиско и инвалидско осигурување. Заради брз, 
едноставен и современ увид на состојбата на Вашата 
сметка, на членовите во вториот и третиот столб им 
се овозможува и on-line проверка  на состојбата на 
сметката на  интернет страницата на пензиските 
друштва.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА НОВОСТИ

ФИНЕКСПО 2014 

Во организација на Асоцијацијата на друштва 
за управување со приватни пензиски фондови, 
на 02.12.2014 година беше организирана третата 
Тркалезна маса во рамките на Финекспо 2014, оваа 
година на тема: „Информираност на членовите 
на приватните пензиски фондови и едукација на 
јавноста за реформираниот пензиски систем“.
На Тркалезната маса учество зедоа претставници 
на Министерството за труд и социјална политика, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување – МАПАС 
и претставници на КБ Прво пензиско друштво 
АД Скопје  и НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.
Низ плодна и конструктивна дискусија беше 
направен остврт на три точки што се директно 
поврзани со транспарентноста на пензиските 
друштва, степенот на информираност на 
членовите на приватните пензиски фондови, но 
и јавноста за реформираниот пензиски систем.
 

МАПАС МАРКЕТИНГ КАМПАЊА

МАПАС од октомври оваа година започна со 
маркетинг кампања преку поставување на билборд 
во централното градско подрачје на Скопје, со 
емитување на радио реклама на две радио станици и 
со емитување на видео рекламен спот на национална 
телевизија.  Исто така, МАПАС  активно се рекламира 
и на facebook страната  се со цел да се доближи 
до младата популација. Промоцијата е со цел 
запознавање на пошироката јавност за предностите 
на реформираниот пензиски систем и за улогата 
МАПАС како супервизор и регулатор на пензискиот 
систем, земајќи го во предвид пензиското осигурување 
како важна социјална тема на секој граѓанин.


