Пам`ятка з роз`ясненнями основних положень пенсійного контракту

1. Зміна умов або розірвання пенсійного контракту
До пенсійного контракту (далі – ПК) може бути внесено зміни за згодою Сторін за умови додержання вимог законодавчих та нормативних актів України з недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ). Будь-які зміні та доповнення до цього ПК дійсні за умови, якщо вони оформлені у письмовій формі, підписані Вкладником (Учасником) і уповноваженим представником Адміністратора та не порушують вимог чинного законодавства України з НПЗ.
Вкладник (Учасник) має право розірвати ПК з Фондом та укласти ПК з іншим пенсійним фондом або договір із страховою організацією чи банківською установою і перевести належні йому пенсійні кошти (або частину пенсійних коштів) до цих установ. 

2. Порядок дострокового розірвання пенсійного контракту
2.1. У випадку дострокового розірвання цього ПК та укладення нового ПК з адміністратором будь-якого іншого фонду, або укладення договору із страховою організацією, або відкриття Учасником в банку пенсійного депозитного рахунку, пенсійні кошти такого Учасника Фонду передаються Адміністратором до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку за рахунок Учасника Фонду в порядку, передбаченому Законом.
2.2. Підставою для дострокового розірвання Вкладником (Учасником) ПК є його письмова заява про зміну суб’єкта, що здійснює НПЗ такого Вкладника (Учасника). Разом з письмовою заявою Вкладник (Учасник) Фонду надає копію ПК, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.
2.3. Сума пенсійних коштів, належних Учаснику, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день надходження заяви до Адміністратора. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви Вкладника (Учасника) і здійснюється Адміністратором протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви.

3.  Порядок подання учасником фонду заяви до ліквідаційної комісії у випадку ліквідації пенсійного фонду
3.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду, Рада ФОНДУ до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Нацкомфінпослуг, термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, Адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Нацкомфінпослуг. 
3.2. Учасник Фонду протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію Фонду  повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме: інший пенсійний фонд, з яким учасником фонду укладено пенсійний контракт; банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок; страхову організацію, з якою учасником фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник фонду досягнув пенсійного віку, визначеного Законом. 
Разом з письмовою заявою учасник фонду зобов'язаний надіслати (надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією. Учасник фонду повинен надіслати (надати) письмову заяву у строки, визначені Нацкомфінпослуг.
3.3. Пенсійні кошти Учасника Фонду, відповідно до його письмової заяви, переводяться до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок згідно з ліквідаційним балансом фонду та в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.
3.4. Визначення суми пенсійних коштів, що належать Учаснику Фонду, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством. 
3.5. Передача пенсійних коштів здійснюється лише після затвердження Нацкомфінпослуг, ліквідаційного балансу Фонду і проводиться у строк, передбачений планом ліквідації Фонду, погодженим з Нацкомфінпослуг, але не пізніш як протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Фонду.
3.6. У разі якщо Учасник Фонду в установлені строки не подав письмову заяву та копію ПК, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників Фонду, на умовах та в порядку, встановлених Нацкомфінпослуг.
3.7. Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників до іншого пенсійного фонду направляється кожному Учаснику Фонду протягом одного місяця з дня такого переведення та містить інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти ПК з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
3.8. У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) Вкладників (Учасників) та кредиторів Фонду визначається Нацкомфінпослуг. На вимоги, претензії Учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.

4. Умови зміни розміру пенсійних внесків
4.1. Пенсійні внески вносяться Вкладником Фонду згідно укладених пенсійних контрактів відповідно до умов пенсійної схеми.
4.2. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. 
4.3. Учасник Фонду має право залишатися його учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь.
4.4. У разі зміни розміру пенсійних внесків або періодичності їх  сплати, а також у разі прийняття  Вкладником (Учасником) Фонду рішення щодо тимчасового  припинення  або припинення  сплати  пенсійних внесків Вкладник (Учасник) Фонду та  Адміністратор укладають додаткову  угоду, якою вносяться зміни до цього пенсійного  контракту.

5. Порядок повідомлення Адміністратора про зміни відомостей про вкладника ( учасника) фонду, які містяться в їх облікових картках
5.1. Зміни до облікової картки Вкладника (Учасника) фонду вносяться на підставі наступних ПК, укладених з ним, або відповідної письмової заяви Вкладника (Учасника) фонду та наданих ним підтверджувальних документів (копій документів).
5.2. У разі зміни ідентифікаційних даних, що вказуються у обліковій картці Вкладника (Учасника) фонду Вкладник (Учасник) Фонду надає Адміністратору інформацію про такі зміни не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виникнення, шляхом письмового повідомлення про зміну персональних даних. Відповідальність за достовірність та повноту зміненої інформації несе Вкладник (Учасник). 
5.3. Ненадання інформації про зміни персональних відомостей може призвести до неможливості здійснення Адміністратором Фонду своєчасного надання Вкладнику (Учаснику) документів та інформації щодо його пенсійних накопичень та діяльності Фонду, а також до порушення конфіденційності.

6. Порядок подання учасником фонду заяви про визначення пенсійного віку, заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати, заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи або про укладення договору про виплату пенсії на визначений строк
Протягом дії ПК Учасник фонду зобов’язаний надати Заяву Адміністратору Фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку, після досягнення якого Учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, та зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається Адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником.
Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, Учасники фонду, а у разі смерті учасника - його спадкоємці, подають адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів:
	паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника або його спадкоємців відповідно до законодавства України;

	документ, який підтверджує право Учасника або його спадкоємців на одноразову пенсійну виплату відповідно до законодавства України, цього ПК та Пенсійної схеми.

документ, що підтвердженого критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника;
	документ, який підтверджує виїзд Учасника на постійне проживання за межі України;

	документ, який підтверджує смерть Учасника.

6.3. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.
6.4. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.
6.5. У разі порушення вищезазначеного строку, Адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному законодавством України.
6.6. Переведення пенсійних коштів Учасника до іншого недержавного пенсійного фонду або іншого суб'єкта здійснення НПЗ, який обрав Вкладник (Учасник) та уклав відповідний контракт (договір), відбувається лише за власним бажанням Учасника шляхом надання письмової заяви від такого Учасника на ім'я Адміністратора.
6.7. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки, належних Учаснику, здійснюється Адміністратором лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду.
6.8. У разі переведення пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) Учасника до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або банку Адміністратор Фонду повинен забезпечити переведення таких коштів протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дати отримання відповідної заяви від Учасника, та передати звіт про операції, відображені на його індивідуальному пенсійному рахунку, протягом 3 (трьох) робочих днів, після отримання від зберігача підтвердження (виписки) про те, що пенсійні кошти перераховано.
6.9. Для отримання пенсії на визначений строк Учасник фонду повинен укласти Договір про виплату пенсії на визначений строк. Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен бути укладений до настання пенсійного віку Учасника, визначеного ним у Заяві учасника фонду про визначення пенсійного віку. При цьому обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк. 

7. Порядок надання учасникам виписок з їхніх індивідуальних пенсійних рахунків, іншої інформації та оплати за їх видачу
7.1. Адміністратор зобов'язаний надавати виписку з індивідуального пенсійного рахунку безоплатно:
	один раз на рік кожному Учаснику Фонду на початку кожного фінансового року;
	за заявою Учасника Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

7.2.  У виписці з індивідуального пенсійного рахунку, що надається Учаснику Фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, зазначається інформація про розмір пенсійних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.
7.3. В інших випадках виписки з індивідуального пенсійного рахунку надаються на письмовий запит Учасника Фонду за плату. Розмір плати за надання виписки визначається Адміністратором відповідно до вимог чинного законодавства з НПЗ. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку Учасника надається Адміністратором протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати отримання запиту.

8. Порядок захисту персональних даних Учасника
8.1. Персональні дані Учасника фонду включені в базу персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів власником якої є Адміністратор.
8.2. Персональні дані Учасника обробляються для здійснення його недержавного пенсійного забезпечення, згідно чинного законодавства з НПЗ.
8.3. Учасник має всі права щодо своїх персональних даних, які передбачені Закон України «Про захист персональних данних».

Інформація про адміністратора, компанію з управління активами та зберігача ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»
Адміністратор

Товариство з обмеженою відповідальністю «компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»


Генеральний директор – Захараш Тетяна Іванівна 

Ідентифікаційний код :34690716
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40,   
п/р 26507980260024 в  ПАТ «МЕГАБАНК» м.Харків, МФО 351629
Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, серія АБ №115994 від 29.12.2008 (строк дії з 22.05.2007 – безстрокова) 
Компанія з управління активами

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія АГ №580049, видана 23.12.2011 (строк дії – з 23.12.2011 необмежений)
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Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ № 263236, 
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності  із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ № 263238, 
виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013 р., строк дії необмежений з 12.10.2013 року.





