Пенсійний контракт №___________ від _____________

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд», надалі – 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», надалі – Адміністратор, в особі директора Захараш Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Статуту, та Вкладник (юридична особа) ___________________________________________ в  особі _________________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі – Вкладник, які надалі разом іменуються Сторони, уклали цей Пенсійний контракт надалі – Контракт, про наступне:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
1.1. Фонд, в особі Адміністратора, на умовах цього Контракту здійснює недержавне пенсійне забезпечення Учасника (ів) за рахунок пенсійних внесків Вкладника.
1.2. Учасниками Фонду є особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески, визначені у Додатку № 1 до цього Контракту.
1.3. Згідно Контракту Вкладник зобов'язується вносити пенсійні внески на користь Учасників, в розмірах, порядку і в строки, встановлені Контрактом, пенсійною схемою №1, а Фонд, приймає на себе зобов'язання в порядку, передбаченому чинним законодавством України надавати послуги щодо недержавного пенсійного забезпечення.
1.4. Якість послуг, які надаються згідно з Контрактом, повинна відповідати вимогам чинного законодавства, що регламентують діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.
1.5. Оплата витрат Фонду, пов’язаних з недержавним пенсійним забезпеченням, здійснюється в розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», нормативними актами, що регулюють питання недержавного пенсійного забезпечення та договорами, укладеними Фондом з особами, які здійснюють таке обслуговування.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Адміністратор зобов’язується від імені Фонду:
здійснювати недержавне пенсійне забезпечення Учасників Фонду на умовах, визначених законодавством України, пенсійною схемою та цим Контрактом;.
	забезпечувати ведення персоніфікованого обліку Учасників Фонду;
надавати Учасникам Фонду інформацію про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України;
дотримуватися та забезпечувати дотримання законних інтересів вкладників та учасників Фонду, не розголошувати конфіденційну інформацію про умови Контракту та розмір пенсійних внесків, інвестиційного прибутку (збитку), що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, крім випадків передбачених чинним законодавством України;
забезпечувати своєчасну передачу пенсійних коштів Учасника Фонду, згідно законодавства, до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банку; 
забезпечувати, в установленому законом порядку, відшкодування Учасникам Фонду збитків, завданих у наслідок порушення законодавства та умов цього Контракту;
	в установленому законом порядку, доводити до відома Вкладників та Учасників Фонду рішення зборів засновників та ради Фонду, які безпосередньо їх стосуються.
2.2.  Адміністратор має право:
вимагати від Вкладника виконання своїх зобов’язань згідно з цим Контрактом;
 інші права, передбаченні чинним законодавством України.
2.3.  Вкладник зобов’язується:
своєчасно сплачувати пенсійні внески на користь Учасників Фонду, згідно додатку 1 та в порядку, в терміни, та в розмірі, встановлених пенсійним контрактом;
	у випадку зміни відомостей про Вкладника та/або Учасника та умов, які впливають на виконання зобов’язань за цим Контрактом, письмово повідомити Адміністратора протягом 10 календарних днів, з додаванням відповідним чином завірених копій документів. Відповідальність за достовірність та повноту наданої інформації несе Вкладник;
	на вимогу Адміністратора виправляти помилки і уточнювати відомості та документи, наданні для ведення персоніфікованого обліку;
	відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення  Вкладником вимог законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов пенсійної схеми та умов цього пенсійного контракту;
	виконувати  інші умови, визначені цим пенсійним  контрактом. 
2.4.  Вкладник має право:
	тимчасово припинити сплату пенсійних внесків на користь будь – якого Учасника, письмово повідомивши про це Адміністратора, з урахуванням п. 10 статті 20 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

змінити умови сплати та розміру пенсійних внесків;
бути вкладником або учасником іншого пенсійного фонду;
достроково розірвати Контракт;
2.5.  Учасник зобов’язується:
	надати заяву Адміністратору, де визначається дата настання його пенсійного віку згідно законодавства та визначити вид обраної пенсійної виплати. Заява подається не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку визначеного Учасником;
	оплатити послуги з переведення власних коштів до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банку (відповідно до норм чинного законодавства).

2.6.  Учасник має право:
у разі дострокового розірвання Контракту Вкладником самостійно сплачувати пенсійні внески на свою користь, уклавши відповідний пенсійний контракт з Адміністратором Фонду або перевести кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банку;
подати заяву Адміністратору про здійснення одноразової виплати у випадках передбачених чинним законодавством України у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
отримувати безоплатну виписку з власного пенсійного рахунку (один раз на рік) або за заявою Учасника для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк;
отримати та оплатити у будь-який час, за письмовою заявою, протягом п’яти робочих днів, з дати надходження заяви, виписку з власного пенсійного рахунку; залишатися Учасником фонду, у разі припинення сплати пенсійних внесків на свою користь.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ
3.1. Вкладник, починаючи з дати підписання Контракту і до закінчення його дії, здійснює пенсійні внески до Фонду у відповідності з обраною пенсійною схемою. 
3.2. Розмір пенсійних внесків на користь кожного з Учасників зазначається у відомості персоніфікації  або окремою платіжною відомістю на кожного Учасника.
3.3. Пенсійні внески вносяться Вкладником шляхом перерахування на поточний рахунок Фонду: №26508268806, відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ Фонду 35532454. Призначення платежу: Пенсійні внески на користь учасників ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»  згідно ПК №___ від ___.___.20____р. за (зазначається період сплати), згідно відомості персоніфікації № _______ від «_____»_____________ 20___ р.»
3.4. У разі зміни розміру пенсійних внесків або періодичності їх  сплати, а також у разі прийняття  Вкладником рішення щодо тимчасового  припинення  або припинення  сплати  пенсійних внесків Вкладник (Учасник) та  Адміністратор укладають додаткову  угоду, якою вносяться зміни до пенсійного  контракту.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неповне виконання своїх зобов’язань відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.2. Суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами по цьому Контракту, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості їх врегулювання — у порядку передбаченому чинним законодавством України.
4.3. Сторони звільняються від відповідальності, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, на які Сторона не може вплинути та за виникнення яких не несе відповідальність та які підтверджені документально.
4.4. Фонд не несе відповідальність за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальність за зобов’язаннями фонду.

5. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ
5.1. Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
5.2. Дія цього пенсійного контракту вважається закінченою: 
1) після повного виконання Вкладником фонду своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та укладення учасником (учасниками) фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з пенсійним фондом;
2) після передачі пенсійних коштів Учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного Учасником фонду договору страхування довічної пенсії;
3) після передачі пенсійних коштів Учасника фонду банківській установі відповідно до укладеного Учасником фонду 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 цим Законом;
6) у разі заміни Вкладником Фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених цим Законом;
7) у разі ліквідації Вкладника фонду - юридичної особи, без визначення його правонаступника;
8) у разі дострокового розірвання контракту в порядку, передбаченому цим Законом;
9) в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом згідно з цим Законом

6. ПОРЯДОК І УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
6.1. В цей пенсійний контракт може бути внесено зміни за згодою Сторін за умови додержання вимог законодавчих та нормативних актів України з недержавного пенсійного забезпечення.
6.2. Будь-які зміні та доповнення до цього пенсійного контракту дійсні за умови, якщо вони оформлені у письмовій формі, підписані Вкладником і уповноваженим представником Адміністратора та не порушують вимог чинного законодавства України з недержавного пенсійного забезпечення.
6.3. Вкладник має право розірвати пенсійний  контракт з Фондом в порядку встановленому цим пенсійним контрактом та законодавством. В цьому випадку, Учасник відповідно укладеного пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом або договору із страховою організацією чи банківською установою здійснює переведення належних йому пенсійних коштів (або частину  пенсійних коштів)  до цих установ.
6.4 Разом з письмовою заявою Учасник  надає Адміністратору копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договору страхування з обраною страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку у банку.
6.5. 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 в порядку, передбаченому законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ ФОНДОМ ТА УЧАСНИКОМ У РАЗІ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ
7.1. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Створення, функціонування та ліквідація недержавних пенсійних фондів здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
7.2. Пенсійні кошти  Учасника 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 .
7.3. Визначення належної Учаснику суми пенсійних коштів здійснюється  пропорційно сумам, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку на дату повного продажу активів Фонду.
7.4. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви Учасника лише після затвердження  Нацкомфінпослуг ліквідаційного балансу Фонду і повинна бути проведена в строк не пізніше ніж протягом одного місяця з дня початку процедури ліквідації Фонду.
7.5. У разі, коли Учасник не подав письмову заяву у встановлені строки , зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених  Нацкомфінпослуг .
7.6. Після передачі іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки пенсійних коштів Учасника, його пенсійний контракт з Фондом вважається анульованим, індивідуальний пенсійний рахунок закривається.
7.7. У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) Учасників Фонду визначається Нацкомфінпослуг. На вимоги (претензії) Учасників не поширюється строк позовної давності, визначений чинним законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Контракт укладено у двох примірниках, по одному для кожної з Сторін.
8.2. Додаток № 1 – перелік учасників пенсійного контракту
8.3. Разом з Контрактом Учасник отримує наступні документи:
- пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
- копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми.
8.4.Сторони стверджують, що особи, які підписали цей Контракт мають на це повноваження
8.5. Підписуючи цей Контракт, Вкладник надає свою згоду на обробку Адміністратором своїх персональних даних, здійснену повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, яка пов'язана зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням знеособленням, знищенням відомостей про нього. Вкладник також повідомлений, що його персональні дані включені в базу персональних даних – систему персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів. Зміст його прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомо і зрозуміло.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВКЛАДНИК (ЮРИДИЧНА ОСОБА)
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