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Въпросите на Иван

EUlisses

http://ec.europa.eu/eulisses

Сценарий от реалния живот

Иван е 58-годишен българин, който е работил в
няколко страни по време на кариерата си. Той смята
да се пенсионира след 2 години, когато навърши
60. Тревожи се, че е плащал пенсионни вноски в
три различни страни и че заради това може да не
получи пълна пенсия за старост. Иван отива в EUlisses
и търси информация за „пенсии и обезщетения за
старост“, първо като „работещ“, а след това като
„подал заявление за пенсия“. EUlisses го насочва към
търсените отговори:

Вашият наръчник за социалното осигуряване
в Европа

Първият въпрос на Иван

„Губя ли пенсионните вноски, които плащах, когато работех в България?“

Отговорът на EUlisses
Пенсионните ви вноски не са изгубени, ако сте живели, работили и плащали вноски в
повече от една страна.

Вторият въпрос на Иван

„Кога трябва да подам заявление за пенсия за старост, ако съм работил в повече от
една европейска страна?“

Отговорът на EUlisses
Всяка страна има собствени правила за това как, кога и дали отговаряте на условията
за получаване на пенсия за старост. Един от основните определящи фактори е
пенсионната възраст. Други фактори могат да бъдат колко дълго сте плащали вноски
и каква сума сте плащали, колко дълго сте живели в дадена страна, какви са доходите
и семейното ви положение […]. Точният момент за подаване на заявление за пенсия е
различен в различните страни. Съветваме ви да се свържете с институцията, на която
за последно сте плащали вноски или с институцията в страната, в която живеете,
няколко месеца преди достигането на пенсионна възраст.

Получете повече
от Европа
с по-малко
главоболия

Доволен от тези отговори, Иван продължава да търси по критерия „член на
семейството“, за да види дали има някакви обезщетения за съпругата и децата му.
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Вашият наръчник за социалното осигуряване в Европа

Вашата пенсия в Европа

Смятате ли да живеете/работите или живели/работили ли сте някога в друга страна?
Целта на портала EUlisses е да ви помогне да разберете как сте защитени, когато
отивате да работите, живеете или просто да прекарате известно време в друга страна.

Всичко, което искате да знаете за вашата пенсия във всички страни от Европейския
съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Благодарение на правото на Европейската общност (ЕО) не губите
социалноосигурителните си права. Правото на ЕО гарантира, че различните
национални социалноосигурителни системи се координират.

Институции от А до Я

Казано по-просто, ако сте упражнили правото си да се преместите от една страна от
ЕС в друга, не можете да бъдете поставени в по-лоша позиция, отколкото лице, което
винаги е живяло и работило само в една страна.
Правилата на ЕО се отнасят за права в различни социалноосигурителни сектори:
• пенсии
вече и онлайн!
• семейни обезщетения
• здравни грижи
• безработица
• трудови злополуки и професионални заболявания
• безвъзмездни помощи при смърт.
Порталът EUlisses обслужва всички граждани на Европейския съюз, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, включително бежанци, лица без гражданство,
граждани на други страни с право на свободно движение, членовете на техните
семейства и техните преживели лица.

Пенсиите вече и онлайн в EUlisses!
Вашият наръчник за пенсиите е първата част от създадения наскоро портал EUlisses и
отговаря на много от въпросите, които може би имате.
Независимо дали сте пенсионер, готвите се да се пенсионирате, планирате го или
просто се интересувате как работи пенсионната система, EUlisses има отговор за вас.
Вашите въпроси може да варират от пенсионни права и вноски до личната ви
пенсионна сметка, заявления за пенсия, изчисления, плащания и др.
Като посетител на портала EUlisses можете да съобразите търсенето на информация
с вашето конкретно положение. EUlisses обяснява вашите права и ви насочва към
съответните институции във всяка страна, отговорна за вашата лична пенсионна
сметка. Той ви показва всички онлайн услуги, предоставяни от националните
институции в тази страна, включително услуги за прогнозиране на пенсиите и раздели
за съветници.

Потърсете в списъка на
институциите във всяка
страна, за да намерите тази,
която може да ви помогне
във връзка с вашата пенсия.

Връзки

Открийте други
уебпортали и национални
сайтове по въпросите на
социалното осигуряване
и пенсиите.

Речник

Проверете значението на
социалноосигурителните
термини.

Бързо търсене на
информация

Падащи менюта
позволяват да намерите
бързо необходимата ви
информация.

Регламенти на ЕО

1408/71 и 574/72
Връзки към правото на
ЕО за координирането на
социалното осигуряване.

Често задавани въпроси
Открийте отговори на
най-често задаваните
въпроси за пенсиите.

Открийте вашата
институция

Намерете подходящата
институция във всяка
страна, за да потърсите
повече информация за
вашата лична пенсионна
сметка — в миналото,
настоящето или бъдещето.

