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Не сте добиле
Извештај за Вашата
пензиска заштеда?
Причина: Ги немате ажурирано
Вашите лични податоци во Вашето
пензиско друштво?
Со цел точно и навремено да ми биде
доставено известувањето од пензиското
друштво, од особено значење беше да ги
ажурирам своите лични податоци. Со
ажурирање на моите лични податоци,
јас како член на пензискиот фонд, ќе
им овозможам на пензиските друштва,
навремено и редовно да ме известуваат
за состојбата на мојата сметка. На тој
начин јас навремено ќе се информирам
за тоа дали работодавецот редовно ми ги
уплаќа законски утврдените придонеси
за пензиско и инвалидско осигурување.
Јас ги ажурирав моите лични податоци
во моето пензиско друштво !
Дали и Вие ги ажуриравте Вашите?
Од особена важност е моите лични
податоци како член на пензиски фонд
да бидат целосни, точни и навремено
ажурирани во Регистарот на членови.

За посигурни пензионерски денови

Следете не и на:
http://www.facebook.com/
MAPAS.MK

„ Јас сум господар на мојата верба и
капетан на мојата судбина“ Нелсон Мандела
„Разликата меѓу луѓето не е во тоа
што им дал животот, туку што
ќе направат со она што го имаат“Нелсон Мандела
„Секогаш дајте им на луѓето повеќе од
што самите очекуваат“ Нелсон Босвел

Каде и како ги ажурирав моите лични податоци?
Поради промена на моето место на живеење
и работното место, јас го посетив седиштето
на моето пензиско друштво и пополнив
Барање за ажурирање односно корекција
на личните податоци во присуство на
овластено лице - агент на пензиското
друштво. Aгентот изврши увид во мојот
документ за лична идентификација со
што го потврди мојот идентитет на член
кој доставува барање за ажурирање или
корекција на личните податоци.
Барањето за ажурирање или корекција на личните
податоци членовите јас го превземав од веб страницата на
моето пензиско друштво.

ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ ЕДНАШ ГОДИШНО ДОСТАВУВААТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА НА ИНДИВИДУАЛНА СМЕТКА, ДОБРОВОЛНА ИНДИВИДУАЛНА СМЕТКА И
ПРОФЕСИОНАЛНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО.

Зошто избрав мојот Извештај за пензиска заштеда да го добивам по e-mail ?
Јас, како член на пензиски фонд, заради ефикасност
во комуникацијата (навремено и брзо), а воедно и
полесно чување на сите мои извештаи во посебна
електронска папка, избрав извештајот за пензиска
заштеда да ми се доставува по електронски пат.
Доколку и Вие сметате дека ова за Вас е подобар
начин на комуникација со Вашето пензиско
друштво извршете промена и ажурирајте ја Вашата
точна електронска пошта.

За посигурни пензионерски денови

Од почетокот на 2015 година моето друштво ме информира дека е воведен нов олеснителен
начин за членовите да може да ги ажурираат своите лични податоци во Регистарот на
членови, преку електронски систем на интернет страницата на пензиските друштва.
Вие како член може да ги ажурирате следните лични податоци: име, презиме, адреса на
живеење, адреса за коресподенција, телефон и електронска пошта.

Како можам електронски да ги ажурирам моите лични податоци?
Ажурирањето на Вашите лични податоци преку
интернет страницата на пензиското друштво
можете да го извршите преку пристап до “Лична
сметка”, каде во делот “Лични податоци” ги
внесувате Вашите ажурирани лични податоци.
Притоа, со цел верификација на Вашиот идентитет,
на Вашиот e-mail, кој претходно го имате доставено
со Договорот за членство или со друг соодветен
формулар, ќе пристигне код за верификација кој ќе
треба да го внесете при ажурирањето.
Сега веќе имам можност на брз, едноставен и современ начин и во секое време да имам
увид на состојбата на мојата сметка како член на втор столб преку on-line проверка
на мојата лична сметка.

Кој ги известува времено распределените членови за нивните права?
За сите времено распределени осигуреници, МАПАС превзема
активности за известување се со цел да ги информира
нововработените лица, за тоа во кој фонд се времено
распределени, за контакти од пензиските друштва, за условите
за станување на член во втор столб, како и за можноста за
личен избор на пензиско друштво во рок од три месеци.
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.
ВЕДНАШ информирајте го Вашето пензиско друштво за промена на Вашите лични податоци
и истите ажурирајте ги со цел да го добиете Извештајот за пензиска заштеда за 2015 година.

За посигурни пензионерски денови

НАСТАНИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ
ПРАШАЊА

Добив известување за времена распределба во
задолжителен пензиски фонд. Што значи ова
известување?
Известувањето значи дека Вие, веднаш по Вашето
прво вработување, времено сте распределени
во задолжителен пензиски фонд, односно по
автоматизам станувате времено распределен член
и имате рок од три месеци да склучите договор за
членство со пензиско друштво кое е по Ваш избор. Во
спротивно, Вие ќе станете трајно распределен член
во задолжителниот пензиски фонд каде сте биле и
времено распределени.
Што значи Извештајот за пензиска заштеда
што го добив во зелен плик?

Брошура - најчесто поставувани прашања од II
и III столб на пензискиот систем
Од особено значење е јавноста, а воедно и
членовите на II и III столб да бидат запознаени и
информирани со своите права кои произлегуваат
од
капиталното
финансирано
пензиско
осигурување. Tокму во таа насока изработивме
Брошура - Најчесто поставувани прашања од II и
III столб на пензискиот систем. Информативната
брошура содржи 50 најчесто поставувани прашања
и одговори од областа на
капиталното финансирано
пензиско осигурување.
Преку брошурата на брз и
едноставен начин може секој
заинтересиран граѓанин да
биде запознаен и информиран
со карактеристиките на
вториот и третиот столб.

Извештајот, кој пензиските друштва Ви го
доставуваат еднаш годишно, содржи информација
за износот на средствата кои што ги имате на
Вашата индивидуална сметка во пензискиот фонд. Нова и редизајнирана веб страница на МАПАС!
www.mapas.mk
Ја сменив адресата на живеење.
Каде и како да ја пријавам оваа промена за да МАПАС има нова и редизајнирана веб страница
добијам Извештај за пензиска заштеда?
Со креирањето на нова веб страница добиваме
можност да се претставиме на подиректен
Доколку имате промена во Вашите лични податоци и поквалитетен начин. Основната идеја на
потребно е да се обратите во пензиското друштво кое креирањето на новата веб страница беше да го
управува со пензискиот фонд во кој членувате за да Ви усовршиме комуницирањето со јавноста преку
се ажурираат податоците, по електронски пат или со веб страница која пласира јасни, прецизни и
доставување на барање до Вашето пензиско др друштво. транспарентни информации.
Како можам да проверам колку средства имам на
мојата индивидуална сметка?
Состојбата можете да ја проверите во секое
време електронски на веб страницата на Вашето
пензиско друштво со Вашето корисничко име и
пин доделени од страна на друштвото.
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

