_______________									______________________
Адміністратор										Учасник
1

Пенсійний контракт № ____________

м. Київ
                     « _____»  ____________ 201__ року

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд» (далі – ФОНД) від імені якого на підставі Договору про адміністрування пенсійного фонду №А-1 від 19.12.2007 р. діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Українські фонди» (Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – «Нацкомфінпослуг») на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія АБ №115994 від 29.12.2008, термін дії - безстрокова) (далі – АДМІНІСТРАТОР), в особі заступника генерального директора - Стрільчука Володимира Михайловича, який діє на підставі довіреності від 31.03.2015 №287, з однієї сторони та громадянин (ка) України ___________________________________________________________________
паспорт громадянина України серії ___________ № ______________ виданий _______________________________ ________________________________________________________________________________________, РНОКПП ____________________, (надалі - ВКЛАДНИК/УЧАСНИК), з іншої сторони (надалі - Сторони), уклали цей пенсійний контракт про наступне:
  
	1. Предмет пенсійного  контракту
1.1. За умовами цього контракту, ФОНД приймає на себе зобов'язання щодо недержавного пенсійного забезпечення УЧАСНИКА ФОНДУ, який (яка) є ВКЛАДНИКОМ, та, як ВКЛАДНИК, сплачує пенсійні внески до ФОНДУ згідно з умовами обраної пенсійної схеми №2 на власну користь. ФОНД зобов'язується здійснювати недержавне пенсійне забезпечення УЧАСНИКА ФОНДУ шляхом провадження діяльності виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь УЧАСНИКА ФОНДУ з подальшим забезпеченням управління його пенсійними активами, а також забезпечення здійснення пенсійних виплат УЧАСНИКУ ФОНДУ в порядку, передбаченому Статутом ФОНДУ та пенсійною схемою у відповідності до вимог чинного законодавства з недержавного пенсійного забезпечення. Цей пенсійний контракт укладено згідно вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон).


2. РОЗМІР ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ ТА УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ
2.1.	. Пенсійні внески вносяться ВКЛАДНИКОМ ФОНДУ щомісяця, щоквартально, один раз у півріччя, один раз на рік (вибране підкреслити) відповідно до умов пенсійної схеми.
2.2.	 Розмір____________________пенсійного внеску визначається у сумі, не менше, ніж _________________(__________________________________) грн.
2.3.	Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.
2.4.	Пенсійні внески здійснюються ВКЛАДНИКОМ ФОНДУ шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок ФОНДУ №26508268806, відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ Фонду 35532454 до 10 числа місяця наступного за тим, за який переказуються пенсійні внески. Призначення платежу за кожним банківським переказом пенсійних внесків обов'язково повинно містити наступні відомості: прізвище ім’я по батькові, назву місяця та року за який здійснюється сплата пенсійного внеску, номер та дату пенсійного контракту за яким здійснюється сплата пенсійного внеску, суму пенсійного внесу в гривні, із зазначенням, що така сума сплачується без податку на додану вартість (ПІБ, за _____________ місяць _______ року, пенсійний контракт №__________від _________, сума _______грн., без ПДВ).
2.5.	ВКЛАДНИК (УЧАСНИК) ФОНДУ може доручити роботодавцю здійснювати функції його платіжного представника та перераховувати його пенсійні внески до ФОНДУ з своєї заробітної плати відповідно до умов цього контракту на підставі письмової заяви, наданої до бухгалтерії роботодавця.
2.6.	УЧАСНИК ФОНДУ має право залишатися його учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь.
2.7.	 У разі зміни періодичності сплати пенсійних внесків ВКЛАДНИК (УЧАСНИК) ФОНДУ та  АДМІНІСТРАТОР укладають додаткову  угоду, якою вносяться зміни до цього пенсійного  контракту.
2.8.	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 безготівкових розрахунків. 

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
3.1. Відповідно до цього пенсійного контракту АДМІНІСТРАТОР зобов'язується від імені ФОНДУ:
3.1.1.	здійснювати недержавне пенсійне забезпечення УЧАСНИКА ФОНДУ на умовах, визначених чинним законодавством України, обраною пенсійною схемою та цим пенсійним контрактом;
3.1.2.	забезпечувати ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів УЧАСНИКА ФОНДУ. 
3.1.3.	відкрити індивідуальний пенсійний рахунок УЧАСНИКУ ФОНДУ протягом 30 календарних днів з дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого УЧАСНИКА ФОНДУ та отримання від ВКЛАДНИКА необхідної для відкриття індивідуального пенсійного рахунку інформації, але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом. 
3.1.4.	здійснювати зарахування пенсійних внесків на індивідуальний пенсійний рахунок УЧАСНИКА ФОНДУ в порядку і в терміни, визначені чинним законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення;

3.1.5.	Надавати інформацію УЧАСНИКУ ФОНДУ про стан його індивідуального рахунку у наступному порядку:
3.1.5.1. надавати УЧАСНИКУ ФОНДУ виписку з його індивідуального пенсійного рахунку: безкоштовно один раз на рік - на початку фінансового року, а також за заявою УЧАСНИКА ФОНДУ - для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Відправка УЧАСНИКУ ФОНДУ виписку з індивідуального пенсійного рахунку здійснюється щорічно до 31 березня року наступного за звітним, за адресою реєстрації УЧАСНИКА ФОНДУ, зазначеної в системі персоніфікованого обліку;
3.1.5.2. надавати виписку з індивідуального пенсійного рахунку в інших випадках, ніж зазначені в                          п.п. 3.1.5.1. цього Договору на письмовий запит УЧАСНИКА ФОНДУ за плату. Розмір плати за надання виписки визначається АДМІНІСТРАТОРОМ згідно вимог чинного законодавства України з недержавного пенсійного забезпечення;
3.1.6.	зберігати інформацію з індивідуального пенсійного рахунку УЧАСНИКА ФОНДУ на паперовому та електронному носіях протягом строку дії пенсійного контракту та, якщо було укладено договір про виплату пенсії на визначений строк, протягом строку дії такого договору, а після припинення правовідносин між УЧАСНИКОМ та ФОНДОМ - протягом десяти років, якщо інше не передбачене законодавством України;
3.1.7.	забезпечувати відшкодування в установленому законом порядку УЧАСНИКУ ФОНДУ збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та умов цього пенсійного контракту;
3.1.8. забезпечувати дотримання законних інтересів вкладників та учасників ФОНДУ, не розголошувати інформацію про умови цього пенсійного контракту та розмір пенсійних коштів, які належать УЧАСНИКУ, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
3.1.9. у разі переведення пенсійних коштів УЧАСНИКА ФОНДУ до іншої фінансової установи, АДМІНІСТРАТОР повинен надати Зберігачу розпорядження про переведення таких коштів, Зберігач повинен здійснити таке переведення протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідної заяви;
3.1.10. у разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів УЧАСНИКА ФОНДУ - за власний рахунок сплатити УЧАСНИКУ пеню в розмірі та в порядку, визначеному законодавством;
3.1.11. забезпечувати виконання інших обов'язків, визначених цим пенсійним контрактом, чинним законодавством України з недержавного пенсійного забезпечення та іншими нормативно-правовими актами України.
3.2.	Відшкодування збитків за порушення умов контракту не звільняє АДМІНІСТРАТОРА від виконання зобов'язань за цим пенсійним контрактом.
3.3.	ФОНД не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями ФОНДУ.
3.4.	Відповідно до цього пенсійного контракту ВКЛАДНИК зобов'язується:
3.4.1.	надавати необхідну інформацію АДМІНІСТРАТОРУ (у строк до перерахування першого внеску) для забезпечення ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів УЧАСНИКА ФОНДУ. При цьому, обсяг і терміни надання такої інформації визначаються сторонами цього контракту з урахуванням вимог законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення. Відповідальність за повноту та достовірність наданої АДМІНІСТРАТОРУ інформації, несе УЧАСНИК ФОНДУ;
3.4.2.	своєчасно сплачувати на свою користь (користь УЧАСНИКА) пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством України, обраною пенсійною схемою та цим пенсійним контрактом;
3.4.3.	відшкодовувати ФОНДУ збитки, завдані внаслідок порушення ВКЛАДНИКОМ вимог законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов обраної пенсійної схеми та умов цього пенсійного контракту;
3.4.4.	у випадку виникнення змін в інформації про УЧАСНИКА ФОНДУ, ВКЛАДНИК повинен повідомити АДМІНІСТРАТОРА про зміни що сталися протягом 5 робочих днів з моменту виникнення змін, з наданням відповідним чином завірених копій документів.
3.5.	У разі прийняття рішення про заміну ФОНДУ ВКЛАДНИК (УЧАСНИК) ФОНДУ зобов'язаний:
3.5.1.	укласти пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом або у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до закону, - договір страхування довічної пенсії із страховою організацією чи відкрити пенсійний депозитний рахунок у банку;
3.5.2.	надіслати АДМІНІСТРАТОРУ ФОНДУ, участь у якому припиняється, заяву про розірвання пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договір страхування довічної пенсії із страховою організацією чи договір про відкриття пенсійного депозитного рахунка у банку.
Передача пенсійних коштів, належних учаснику фонду, здійснюється АДМІНІСТРАТОРОМ у порядку, встановленому законодавством.
3.6.	ВКЛАДНИК (УЧАСНИК) зобов'язаний виконувати інші умови, визначені цим пенсійним контрактом.
3.7.	Відшкодування ВКЛАДНИКОМ (УЧАСНИКОМ) збитків ФОНДУ за порушення умов контракту не звільняє ВКЛАДНИКА від виконання зобов'язань за цим пенсійним контрактом.
3.8.	ФОНД та ВКЛАДНИК мають право вимагати один від одного виконання умов цього пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до Нацкомфінпослуг та у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
3.9. Сторони приймають на себе зобов'язання щодо дотримання визначеного пенсійною схемою порядку та умов недержавного пенсійного забезпечення.
3.10. Спори, які можуть виникнути по даному пенсійному контракту, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому порядку.


4. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ
4.1.	Цей контракт набуває чинності з моменту його підписання ВКЛАДНИКОМ та АДМІНІСТРАТОРОМ та діє до настання однієї із подій визначеної п. 4.2. цього Договору, що настала раніше.
4.2.	Дія цього пенсійного контракту вважається закінченою:
1)	після повного виконання ВКЛАДНИКОМ своїх зобов'язань за цим пенсійним контрактом та укладення УЧАСНИКОМ ФОНДУ договору про виплату пенсії на визначений строк з ФОНДОМ;
2)	після передачі пенсійних коштів УЧАСНИКА ФОНДУ страховій організації відповідно до укладеного УЧАСНИКОМ договору страхування довічної пенсії;
3)	після передачі пенсійних коштів УЧАСНИКА ФОНДУ банківській установі відповідно до укладеного УЧАСНИКОМ договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;
4)	у разі смерті УЧАСНИКА ФОНДУ та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;
5)	у разі ліквідації ФОНДУ в порядку, передбаченому законодавством;
6)	у разі зміни УЧАСНИКОМ та/або ВКЛАДНИКОМ пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення;
7)	у разі дострокового розірвання цього контракту в порядку, передбаченому законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення;
8)	в інших випадках, передбачених законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення.
4.3. До цього контракту може бути внесено зміни за згодою сторін, за умови додержання сторонами вимог законодавчих та нормативних актів України з недержавного пенсійного забезпечення.
4.4. Будь-які зміні та доповнення до цього контракту дійсні за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками сторін та не порушують вимог чинного законодавства з недержавного пенсійного забезпечення.
4.5. ВКЛАДНИК має право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців. Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації ФОНДОМ відповідно до законодавства. При цьому ФОНД має право вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми за умови отримання письмової згоди ВКЛАДНИКА.
4.6. Несплата ВКЛАДНИКОМ чергового пенсійного внеску не призводить до розірвання цього контракту.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ ФОНДОМ ТА УЧАСНИКОМ ФОНДУ У РАЗІ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ.
5.1.	У випадку дострокового розірвання цього пенсійного контракту та укладення нового пенсійного контракту 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.
5.2.	ФОНД не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.
5.3.	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. 
5.4.	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.
5.5.	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.
5.6.	Визначення суми пенсійних коштів, що належать УЧАСНИКУ ФОНДУ, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України. 
5.7.	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.
5.8.	У разі якщо УЧАСНИК ФОНДУ в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, 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.

5.7.	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 пенсійний контракт з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
5.8.	У разі ліквідації ФОНДУ порядок задоволення вимог (претензій) ВКЛАДНИКІВ і УЧАСНИКІВ та кредиторів ФОНДУ визначається Нацкомфінпослуг. На вимоги, претензії УЧАСНИКІВ ФОНДУ не поширюється строк позовної давності, визначений законом.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неповне виконання своїх зобов'язань відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов‘язань за цим пенсійним контрактом, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього пенсійного  контракту в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла ані передбачити, ані запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може вплинути та за виникнення яких вона не несе відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, заборони та законодавчі обмеження органів державної влади, які повністю або значною мірою перешкоджають виконанню зобов‘язань за цим пенсійним  контрактом.
6.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов‘язана терміново проінформувати іншу Сторону про виникнення подібних обставин у письмовій формі, причому за вимогою іншої Сторони повинен бути представлений посвідчуючий документ, виданий відповідним уповноваженим державним органом. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин, оцінку їх впливу на виконання Стороною своїх зобов‘язань за цим пенсійним  контрактом та на термін виконання зобов‘язань.
6.4. Сторона, яка не може із-за обставин непереборної сили виконати зобов‘язання за цим пенсійним  контрактом, прикладе, з урахуванням положень пенсійного контракту, всі зусилля до того, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки невиконання зобов‘язань.
6.5. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.  

7. ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ
7.1. Накопичені пенсійні кошти у сумі розміру сплачених ВКЛАДНИКОМ (УЧАСНИКОМ) пенсійних внесків та розподіленого на його користь прибутку (збитку) ФОНДУ, є власністю ВКЛАДНИКА (УЧАСНИКА), якою він розпоряджається відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Відповідно до вимог діючого законодавства ФОНД здійснює такі види пенсійних виплат: пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата.
7.3. Підставами для здійснення пенсійних виплат є:
1) досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону; 
2) визнання учасника фонду інвалідом; 
3) медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду; 
4) виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України; 
5) смерть учасника фонду. 
7.4. Пенсійний вік, після досягнення якого УЧАСНИК ФОНДУ має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою УЧАСНИКА ФОНДУ, форма якої встановлюється Нацкомфінпослуг, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян. Пенсійний вік, що визначається УЧАСНИКОМ ФОНДУ, може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом. Пенсійний вік, що визначається УЧАСНИКОМ ФОНДУ, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
7.5. Виплата пенсії на визначений  строк здійснюється АДМІНІСТРАТОРОМ: 
- за бажанням УЧАСНИКА ФОНДУ, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви; 
- на вимогу УЧАСНИКА ФОНДУ (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат). 
7.6. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати. Для отримання пенсії на визначений строк Вкладник (Учасник) подає Адміністратору заяву та укладає з Фондом договір про виплату пенсії на визначений строк.
7.7. Одноразова пенсійна виплата  УЧАСНИКУ здійснюється у таких випадках:
	- медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду; 
	- коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Нацкомфінпослуг; 
	-  виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України. 
	7.8. Пенсійні виплати здійснюються ФОНДОМ шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку ФОНДУ на банківський рахунок УЧАСНИКА ФОНДУ.

7.9. УЧАСНИК ФОНДУ, який по досягненню свого пенсійного віку виявив бажання отримувати довічну пенсію, укладає відповідний договір страхування з страховою організацією, обраною УЧАСНИКОМ.
7.10. УЧАСНИК ФОНДУ письмово повідомляє АДМІНІСТРАТОРА про обрану ним страхову організацію та подає йому письмову заяву встановленого зразка про перерахування до цієї страхової організації належних йому пенсійних коштів у сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку на день досягнення  УЧАСНИКОМ пенсійного віку.
7.11. Пенсійні кошти, що накопичені на індивідуальному пенсійному рахунку ВКЛАДНИКА (УЧАСНИКА), успадковуються відповідно до  вимог чинного законодавства України.
7.12. Пенсійні виплати з Фонду здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з  інших джерел.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Цей пенсійний контракт укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
8.2. Умови укладеного пенсійного контракту є конфіденційною інформацією.
8.3. Правові взаємовідносини між ФОНДОМ та ВКЛАДНИКОМ (УЧАСНИКОМ) виникають з моменту набуття чинності цим пенсійним контрактом, відкриття АДМІНІСТРАТОРОМ ВКЛАДНИКУ (УЧАСНИКУ) індивідуального пенсійного рахунку в системі персоніфікованого обліку ВКЛАДНИКІВ (УЧАСНИКІВ) та отримання  першого пенсійного внеску відповідно до умов цього пенсійного контракту.
8.4. Підписанням цього Договору, ВКЛАДНИК (УЧАСНИК) підтверджує, що АДМІНІСТРАТОРОМ при укладанні цього Договору були дотримані вимоги ч. 6 ст. 55 Закону.
8.5. УЧАСНИКУ/ВКЛАДНИКУ надаються:
- пам'ятка з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
- копія пенсійної схеми  №2; 
- інформація про суб‘єктів недержавного пенсійного забезпечення. 
8.6. В підтвердження отримання УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ документів визначених п. 8.5. цього Договору, УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ в двох оригінальних примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата надання документів ВКЛАДНИКУ (УЧАСНИКУ) визначених п. 8.5. цього Договору.
8.5. ВКЛАДНИК (УЧасник) фонду дає свою згоду на використання і обробку своїх персональних даних для виконання АДМІНІСТРАТОРОМ вимог, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та іншим законодавством про недержавне пенсійне забезпечення, в межах Закону України «Про захист персональних даних» від (01.06.2010 р. № 2297-VI). 

	9. Реквізити та підписи сторін
АДМІНІСТРАТОР:
ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40,  тел.  (044) 200-10-60

Ідентифікаційний код :34690716
п/р 26507980260024 в  ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків, МФО 351629

   ВКЛАДНИК (УЧАСНИК):

 Прізвище ______________________________________________________________________________
 Ім”я ____________________________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер _____________________________________________________________
Дата народження_________________________________________________________________________
Місце народження ______________________________________________________________________
Паспорт : серія ______________ №____________________  
ким виданий ____________________________________________________________________________
дата видачі _______________________________________
Місце проживання ______________________________________________________________________
                                                                                 (поштовий індекс, адреса)
______________________________________________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________________________________
                                                                                 (поштовий індекс, адреса)
Громадянство __________________________________________________________________________
Контактний телефон (факс):
домашній ______________________________________
робочий _______________________________________
Адреса електронної пошти _______________________________________________________



Вкладник  (Учасник)                                                            Заступник Генерального директора 
									 АДМІНІСТРАТОРА   
      	 
_______________________________________                                 _____________________________________
                     (особистий підпис)                                                                                                       Стрільчук В.М.



Один оригінальний примірник пенсійного контракту, памўятку з розўясненнями основних положень пенсійного контракту,  копію пенсійної схеми №2,  витяг з основних  положень статуту  Фонду,  інформацію про субўєктів недержавного пенсійного забезпечення отримав.


Учасник ___________________________________________________________________________________
                           (прізвище, імўя, по батькові, підпис)

«____»_________________________  2015  року


