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Следете не и на:

ДЕН ЗА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ
15-ТИ СЕПТЕМВРИ

http://www.facebook.com/
MAPAS.MK

“Ти си одговорен за твојата финансиска
едукација”
Robert Kiyosaki
“Oбразованието е предуслов за напредок,
во секое општество, во секое семејство.”
Kofi Annani

Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано
пензиско
осигурување
(МАПАС), по повод одбележување на Ден
за пензиска свесност - 15-ти септември
организираше
конференција
пред
претставници од државни институции,
регулаторни
тела
и
соработници.
Конференцијата се одржа на 15.09.2017г.
(петок) во Хотел “Континентал” – Скопје.
Целта за организирање на вакви настани е
да се дискутира за теми од значаен карактер
со цел да се извлечат корисни заклучоци
и предлози за развој на пензиското
осигурување како важна социјална
и финансиска тема на секој граѓанин
и воедно за значењето на пензиската
свесност и информираноста на јавноста
и членовите на пензиските фондови за
пензиските заштеди.
За посигурни пензионерски денови

Во првиот дел од конференцијата најпрво се Потоа Претседателот додаде: “Се уште постои
обрати претседателот на Советот на експерти голем простор за работа и за зголемување на
на МАПАС, г-дин д-р Булент Дервиши.
информираноста на членовите за капитално
финансирано пензиско осигурување, затоа
ваквите настани се потребни за да се истакне
и да се зголеми свесноста за важноста на
финансиската писменост на јавноста, но таа
цел не може да се постигне преку ноќ, туку
тоа е долгорочен процес на едукација на повеќе
нивоа. Би сакал да нагласам дека штедењето
за пензија е штедење на долг рок (ако се има
предвид дека едно лице работи 30 до 40 години),
па така треба и да се ценат остварените
резултати. Во секој случај, континуирано
мораат да се следат состојбите во пензиската
Претседателот во своето обраќање истакна: област и да се преземаат мерки за нејзино
”Зад нас се многу активни и успешни години, унапредување, со цел заштита на интересите
но предизвикот за раст и за унапредување на членовите и остварување сигурна пензија
како на МАПАС, така и на системот на во текот на староста.”
капитално финансирано пензиско осигурување
и заштитата на интересите на членовите
ќе не водат напред. МАПАС ќе продолжи и во
иднина постојано да работи кон промоција на
пензискиот систем и финансиска едукација
за развивање на свеста на јавноста, ќе
соработува со институциите вклучени
во пензиското осигурување и релевантни
институции од финансиската област во
насока на остварување на својата мисија
да ги заштити интересите на членовите
на пензиските фондови и да го поттикне
развојот на капитално финансираното
пензиско осигурување заради посигурни
пензионерски денови.”

За посигурни пензионерски денови

Во првиот дел од конференцијата свое
обраќање имаа и г-ѓа Мила Царовска –
министер за труд и социјална политика и г-ѓа
Анита Ангеловска Бежоска – советник на
гувернерот на Народна Банка на Република
Македонија.

Во вториот дел од конференцијата се одржа презентација на тема: Информирање на јавноста за
капитално финансирано пензиско осигурување. Темата беше избрана во духот на настанот и со оглед
на фактот дека пензиската едукација и финансиската едукација воопшто, се постојано актуелни
теми на меѓународно ниво. Реалокацијата на ризиците и одговорностите од пензиските планови
на поединецот во системите со приватно управувани средства наменети за пензија ја генерира
потребата за информираност и едукација. Лоцираната потреба на членовите и јавноста да им се
понудат информации кои ќе ги разберат повлекува потреба од поголема транспарентност и соодветна
количина на квалитетни информации, податоци и совети. Значајноста на информираноста ќе се
зголемува паралено со “созревањето“ на системот. Преку презентацијата беше потврдена потребата
и значајноста на информираноста на јавноста за капитално финансираното пензиско осигурување,
беа согледани преземените активности во изминатите години и беа потенцирани предизвиците со
кои се соочува МАПАС и системот воопшто.

Настанот беше и медиумски покриен, од
повеќе телевизии и портали. На самиот
настан беа поделени најнови информативни
– едукативни материјали подготвени од
страна на МАПАС, кои се во насока на
континуираните активности за финансиска
едукација на населението.

За посигурни пензионерски денови

НОВОСТИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

КАМПАЊА

ШТО Е ТОА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО?

“Погледни подалеку на penzija.mk”
Во месеците мај и јуни 2017 година беше
спроведен првиот дел од маркетинг кампањата
„Погледни подалеку на penzija.mk…“на двете
пензиски друштва по иницијатива на МАПАС.
Целта на носечката порака на кампањата е да се
потикнат граѓаните да мислат за својата иднина,
а вклучително и за својата пензија. Медиа планот
на маркетинг кампањата опфати рекламирање
на: ТВ, радио, билборди, веб портали, социјални
мрежи, ПР објави и сл.

Акционерско друштво кое управува со пензиски
фондови, основано по претходно добиена
дозвола од страна на МАПАС.
КОЛКУ ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА ПОСТОЈАТ
ВО МАКЕДОНИЈА?
Постојат две пензиски друштва кои управуваат со
задолжителни и доброволни пензиски фондови и тоа:
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
веб страница: www.nlbnpf.com.mk
адреса: ул. Мајка Тереза бр. 1, Скопје
телефон: 02/5100 297
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
веб страница: www.kbprvo.com.mk
адреса: ул. Илинденска бр. 1, Скопје
телефон: 02/3243 777
НЕ ЗНАМ ДАЛИ СУМ ЧЛЕН ВО
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД?
КАДЕ ДА СЕ ОБРАТАМ?

Веб банери

Обратете се во МАПАС - Агенција за супервизија
на капитално финансирано пензиско осигурување.
веб страница: www.mapas.mk
адреса: ул. Стив Наумов бр. 100, Скопје
телефон: 02/3224 229

Брендирани автобуси

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

