broj 52.
srpanj 2017.
_______________________________________________________________________________

Lepeza usluga REGOS-a
Sredinom studenoga 2016. bilo je točno petnaest godina kako su šalteri REGOS-a, u
poslovnicama FINA-e, primili prve prijave osiguranika u tzv. II. stup mirovinskog osiguranja
(točnije mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje).
Inovativnost, učinkovitost i visoki standard usluga tijekom ovih godina, a koje REGOS, kao
tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja u RH, pruža svojim korisnicima, vidljivi su
i u nekoliko osnovnih pokazatelja:

43 radnika REGOS-a
2 outsourcing partnera
12 obveznih mirovinskih fondova (OMF)
1.819.451 član OMF-ova (28.6.2017)
11.370.512 obrazaca JOPPD zaprimljeno od 2014. do 28.6.2017.
63,6 milijardi kn
ukupno uplaćeno doprinosa II. stupa prosljeđenih u OMF od 2002. do 31.5.2017.

Elektroničke usluge REGOS-a za osiguranike

1.093.618
pristupa mrežnoj stranci „Moj osobni račun“

97.330
građana pristupilo je ENA sustavu elektroničkih usluga REGOS-a i zatražilo elektroničke
dokumente

213.106
isporučenih elektroničkih dokumenata od 25.1.2013. do 29.6.2017.

4,8
milijuna pregleda mrežne stranice www.regos.hr od 2010.
Pojmovi
Osiguranik - osoba kojoj je uspostavljeno obvezno mirovinsko osiguranje sukladno
odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.
Član OMF - osiguranik koji je prijavljen u obveznom mirovinskom fondu individualne
kapitalizirane štednje (II. stupa).
Obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za
obvezna osiguranja - od 1. siječnja 2014. godine.
Usluge koje REGOS danas pruža osiguranicima II. stupa
1. PRIJAVA U OBVEZNE MIROVINSKE FONDOVE






mlađi ste od 40 godina, prvi puta se zapošljavate – obvezni ste biti u II. stupu
mirovinskog osiguranja
nakon prijave poslodavca u mirovinsko osiguranje dođite na prijemna mjesta REGOSa u poslovnicama FINA-e i odaberite svoj obvezni mirovinski fond
mirovinski fond može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C
rok za odabir OMF je šest mjeseci nakon stjecanja statusa osiguranika – nakon toga
OMF će Vam odabrati REGOS prema propisanom algoritmu
više informacija na 01 48 98 999

Godine života za
promjenu kategorije
OMF
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54

2. STANJE NA OSOBNOM RAČUNU II. STUPA






stanje na Vašem osobnom računu možete provjeriti na mrežnim stranicama REGOS-a
sa vjerodajnicom ePASS ili tokenom banaka
link za provjeru stanja na osobnom računu – osobni račun II. stupa
ako je stanje na osobnom računu različito od očekivanog - prvo se obratite svojem
poslodavcu i provjerite da li je uredno obračunao i uplatio obvezni doprinos II stupa,
odnosno na vrijeme predao ispravan obrazac sa zaduženjima (JOPPD / Obrazac R-Sm)
bez kojeg nije moguć prijenos sredstava na osobne račune
još neki odgovori na pitanja o osobnom računu.

3. MIROVINA IZ II. STUPA
Ako ste stekli uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja,
trebate znati sljedeće:



kako do mirovine iz II. stupa ?
tko isplaćuje mirovine iz II. stupa ?

4. ISTUP IZ II. STUPA
Istupiti iz II. stupa mogu osiguranici



koji su u II. stup ušli dobrovoljno (starosti između 40 i 50 godina - 2002. godine)
u postupku ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu u
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Postupak istupa iz II. stupa




u postupku ostvarivanja prava na mirovinu u HZMO osiguranik dobiva Potvrdu
Potvrdu osiguranik predaje na bilo kojem prijemnom mjestu REGOS-a u bilo kojoj
poslovnici FINA-e u Hrvatskoj
nakon potpisivanja izjave o istupu iz II. stupa postupak je gotov.

5. NASLJEĐIVANJE NAKON SMRTI OSIGURANIKA




ukoliko član OMF premine prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji
nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,
ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana OMF predmet su
nasljeđivanja, prema Zakonu o nasljeđivanju
potrebna dokumentacija:
a.
b.
c.

Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena
sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj
Zahtjev za isplatu nasljedstva
Potvrda banke o IBAN konstrukciji tekućeg računa nasljednika.

6. ELEKTRONIČKE USLUGE ZA OSIGURANIKE
Elektronički dokumenti

Moj sandučić

Temeljem online upita REGOS izrađuje traženi
dokument u elektroničkom obliku i odmah ga
dostavlja na traženu e-mail adresu.

Elektronički korisnički pretinac u kojem se nalaze
obavijesti REGOS-a: Obavijest o rasporedu u
obvezni mirovinski fond i Potvrda prema članku
193. ZOMF.

Moj osobni račun
Provjera stanja na Vašem osobnom računu u
Obveznom mirovinskom fondu II. stupa.

