Додаток №1
до Договору №_______________________ про виплату пенсії 
на визначений строк від «_____» ________________ 201__ р.

ТАРИФИ
адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань за  Договором
1. Тарифи Адміністратора на послуги, що надаються Учаснику за Договором становлять:
•	надання інформації про стан індивідуального пенсійного рахунку на письмову вимогу Учасника Фонду та за його рахунок - 5 грн.
•	переведення пенсійних коштів Учасника Фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації – 10% від суми переведення, але не більше 50 грн.
•	інші тарифи встановлюються і стягуються відповідно до законодавства та нормативних документів Нацкомфінпослуг

.

Заступник генерального директора _____________________ Стрільчук В.М.
(посада)                                              	 (підпис)                            (ПІБ)
    














Додаток №2
до Договору №_______________________ про виплату пенсії 
на визначений строк від «_____» ________________ 201__ р.

ПАМ’ЯТКА
з роз’ясненням основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк
1.	Права учасника фонду – отримувача пенсії:
1.	Отримувати пенсію на визначений строк з дати визначеною Договором.
2.	Змінити дату настання пенсійного віку, визначену в п.2.2 Договору, не пізніше ніж за 15 робочих днів до діючої дати настання пенсійного віку шляхом подання заяви за формою, затвердженою Нацкомфінпослуг.
3.	Протягом періоду дії Договору, подати заяву та перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії протягом строку, що залишився, або укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді. Разом з поданням заяви Учасник зобов’язаний надати копію відповідного договору з іншим фондом або страховою організацією, яка повинна бути завірена установою, з якою цей договір укладено.
4.	Щорічно безоплатно отримувати виписку з індивідуального пенсійного рахунку за формою, затвердженою Нацкомфінпослуг, та інформацію про залишок та рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку, а також про суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
5.	Вимагати надання за рахунок отримувача пенсії виписки з індивідуального пенсійного рахунку за формою, затвердженою Нацкомфінпослуг, та інформації про залишок та рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку, а також про суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року станом на будь-яку дату.
6.	Отримати одноразову виплату у випадках, передбачених законодавством України.
7.	Вимагати від Адміністратора відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та положень Договору.
2.	Обов’язки учасника фонду – отримувача пенсії.
1.	Надати Адміністратору копію документу, що встановлює особу, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, засвідчені особистим підписом.
2.	Повідомляти Фонд в особі Адміністратора про всі зміни інформації про себе, в тому числі – платіжних реквізитів, протягом 10 робочих днів після їх зміни, але не пізніше 5 числа місяця, в якому буде здійснюватися чергова виплата, з наданням заяви про зміну до облікової картки та документів, що підтверджують такі зміни, оформлені належним чином.
3.	У разі прийняття рішення про повне або часткове перерахування належних Учаснику пенсійних коштів до іншої установи, що має право надавати послуги з недержавного пенсійного забезпечення, подати письмову заяву про перерахування до цієї установи і копію відповідного договору, укладеного на його користь. Копія зазначеного договору повинна бути завірена установою, з якою цей договір укладено.
4.	У разі отримання повідомлення про ліквідацію Фонду Учасник зобов’язаний надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву у строки, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або банку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою Учасник зобов’язаний надіслати копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку.
3.	Зміна умов договору.
1.	Усі зміни до Договору здійснюються в період його дії письмово відповідно до законодавства України, шляхом їх оформлення додатковою угодою до Договору, що стає невід’ємною частиною цього Договору та вступає в дію з дати його підписання обома Сторонами.
2.	Всі спори та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів.
3.	Внесення змін до Тарифів адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань за Договором, встановлених Адміністратором, здійснюється не частіше, ніж один раз на рік. У разі внесення змін до Тарифів адміністративних витрат, Адміністратор вносить такі зміні не пізніше 31 березня відповідного року, про що має письмово повідомити Учасника. Нові Тарифи адміністративних витрат застосовуються не раніше, ніж з 1 липня року, в якому вони були внесені.
4.	Якщо відбулися зміни в законодавстві, що регулює правовідносини в сфері недержавного пенсійного забезпечення, що призводить до необхідності приведення положень Договору у відповідність до законодавства, Адміністратор від імені Фонду направляє на адресу Учасника додаткову угоду до Договору.
5.	Якщо будь-яке з положень Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим державним органом недійсним чи таким, що суперечить законодавству України, Сторони зобов’язуються внести зміни до Договору.
4.	Розірвання договору.
1.	Договір може бути розірваний у наступних випадках:
•	переходу Учасника до іншого недержавного пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду протягом строку, що залишився або укладання із страховою організацією договору страхування довічної пенсії;
•	здійснення одноразової виплати Учаснику або його спадкоємцям у повному обсязі у випадках, передбачених законодавством України;
•	ліквідації Фонду в порядку, передбаченому законодавством.
5.	Порядок розрахунку суми залишку коштів у разі зміни або розірвання договору
1.	У разі зміни або розірвання Договору Адміністратор здійснює розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів і надає Учаснику виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку на дату розірвання Договору.
2.	Розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів здійснюється виходячи із суми, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника.
6.	Порядок розрахунків у разі дострокового розірвання договору.
1.	У разі прийняття рішення про повне або часткове перерахування належних Учаснику пенсійних коштів до установи, визначеної п. 3.1.3 Договору, Адміністратор зобов’язаний провести розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів і протягом 5 (п’яти) днів з дати надходження заяви здійснити необхідні дії по їх перерахуванню до цієї установи за умови надання Учасником відповідних документів.
2.	Разом з поданням заяви Учасник зобов’язаний надати копію відповідного договору, яка повинна бути скріплена печаткою адміністратора іншого фонду або страхової організації, завірена підписом його (її) представника, що має відповідні повноваження.
3.	Адміністратор має право відмовити Учаснику у розгляді заяви у разі, якщо заява, що надійшла до Адміністратора в порядку, встановленому п.п.3.1.2 та 3.1.3 Договору, складена з порушенням вимог, установлених законодавством або нормативними документами Нацкомфінпослуг, або якщо учасник на надав документи, необхідні для здійснення переведення коштів. У разі відмови, Адміністратор протягом 3 (трьох) робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє Учасника про відмову із зазначенням її причин.
7.	Приклад розрахунку суми періодичної пенсійної виплати.
                                            Наприклад
Сума залишку коштів на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника (Sіпр):         48’000 грн.
Обраний строк пенсійних виплат (Tвип):                         10 років
Обрана періодичність пенсійних виплат, виплат на рік (Pвип):                 12 (щомісячно)
Кількість виплат (Квип), що будуть здійснені розраховується за формулою:
Квип = Tвип х Pвип                        10 х 12 = 120
Сума чергової періодичної (Sвип)виплати розраховується за формулою:
Sвип = Sіпр ÷ Квип                        48’000 ÷ 120 = 400 грн.
Із нарахованої суми Sвип стягується сума податку Sпод з доходів фізичних
осіб за ставкою, що становить 60% від діючої ставки оподаткування2 
(Rпод) та ставка військового сбору (V) за формулою:
Sпод = Sвип х Rпод х V х 60%            400 х 15% х 1,5% х60% = 39.6грн.
Сума, яка буде перерахована на рахунок учасника (Sрах), розраховується 
за формулою3:
Sрах = Sвип - Sпод                        400 – 39.6 = 360.4 грн.
Сума, яка залишиться на індивідуальному пенсійному рахунку 
Учасника (Sіпр1:)
Sіпр1 = Sіпр – Sрах – Sпод– Sтар            48’000 – 360.4 – 39.6 – 5 = 47’595 грн.
де Sтар – Тариф адміністративних витрат (наприклад, 5 грн.)
У наступному періоді на індивідуальний пенсійний рахунок учасника буде нараховано суму інвестиційного прибутку (збитку) за цей період (наприклад, 630 грн.), а сума пенсійної виплати буде розрахована шляхом ділення суми залишку на кількість виплат, що залишилася (у наведеному прикладі – на 119). Таким чином, наступна пенсійна виплата, перерахована на рахунок учасника становитиме:
         (47’595 + 630) ÷ 119 - (47’595 + 630) ÷ 119 х 15% х1,5% х 60% = 404,7 грн.
На рахунку Учасника залишиться:
47’595 + 630 – 369 - (47’595 + 630) ÷ 119 х 15% х 1,5% х 60% - 5 = 47’850,45 грн.
І так далі протягом всього строку виплат.

Заст. генерального директора _____________________ Стрільчук В.М.
(посада)                     			 (підпис)                            (ПІБ)

______________________________
1    Приклад, наведений відповідно до частини 3 статті 64 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і не є прогнозом чи гарантуванням зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення.
2    Податок з доходів фізичних осіб не стягується з Учасників віком понад 70 років та інвалідів І групи.

