ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ № ______________
м. Дніпропетровськ

«___» _______________ 20__ р.

АДМІНІСТРАТОР: ТОВ „Керуючий адміністратор ПФ „Паритет”, що є платником податку на прибуток на загальних засадах, ліцензія Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів: серія АБ № 115989 від
21.08.2008р., строк дії: безстрокова, що діє від імені Відкритого пенсійного фонду „ПриватФонд” на підставі договору про адміністрування № АДМ-1 від „25”
квітня 2005р., в особі директора Свистун Марини Леонідівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку,
та
ВКЛАДНИК: _________________________________________________________________________, паспорт серія ______ № _________________
виданий _________________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (надалі – реєстраційний номер ОКПП) __________________, з іншого боку, уклали цей Контракт про наступне:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
1.1.
Адміністратор, від імені Відкритого пенсійного фонду „ПриватФонд” (далі - Фонд), та Вкладник зобов’язуються здійснювати недержавне пенсійне
забезпечення ___________________________________________________________________ (надалі – Учасник), паспорт _______ № __________________
виданий _______________________________________________________________________________, реєстраційний номер ОКПП ___________________,
дата
народження:
_________________________,
місце
народження:
_______________________________,
адреса
місця
проживання:
__________________________________________________________________________________; поштова адреса: ___________________________________
________________________________________________________________________ згідно умов цього Контракту.
1.2.
Недержавне пенсійне забезпечення Учасника здійснюється з дотриманням пенсійної схеми відповідно до Додатку №1 до цього Контракту.
2. ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА АДМІНІСТРАТОРА
2.1.
Адміністратор зобов’язується:
2.1.1.
Відкрити індивідуальний пенсійний рахунок Учаснику Фонду протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення цього Контракту.
2.1.2.
Здійснювати недержавне пенсійне забезпечення Учасника на умовах, визначених цим Контрактом, пенсійною схемою та законодавством України.
2.1.3.
Забезпечувати ведення обліку на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника №_____________________________________.
2.1.4.
Надавати на письмову вимогу Учасника виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік - безоплатно.
2.1.5.
Забезпечувати відшкодування у встановленому законодавством порядку Учаснику збитків, завданих внаслідок порушення законодавства та умов
цього Контракту.
2.1.6.
Забезпечити дотримання законних інтересів Вкладника та Учасника, не розголошувати інформацію про умови цього Контракту та розмір
пенсійних коштів, які належать Учаснику.
2.1.7.
У разі ліквідації Фонду передача пенсійних коштів здійснюється лише після затвердження Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі Нацкомфінпослуг), ліквідаційного балансу пенсійного фонду і проводиться у строк, передбачений
планом ліквідації пенсійного фонду, погодженим з Нацкомфінпослуг, але не пізніш як протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного
балансу пенсійного фонду. Якщо Учасник Фонду протягом трьох місяців з дня ліквідації фонду не подав письмову заяву у встановлені Нацкомфінпослуг
строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією на умовах та в порядку,
встановлених Нацкомфінпослуг.
2.1.8.
Здійснювати передачу пенсійних коштів іншим недержавним пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки банків
лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду.
2.1.9.
Здійснити одноразову пенсійну виплату Учаснику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання пенсійного віку, визначеного у заяві
відповідно Додатку№3 (заява подається не пізніше ніж за два місяця до настання пенсійного віку, визначеного Учасником) та отримання необхідних
документів, виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день на отримання такої виплати, у
разі:

медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника;

коли сума належних Учаснику пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника не досягає мінімального розміру суми пенсійних
накопичень, встановленого Нацкомфінпослуг ;

виїзду Учасника на постійне проживання за межі України.
2.1.10.
Здійснити одноразову пенсійну виплату спадкоємцям Учасника, виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному
пенсійному рахунку Учасника на день подання заяви, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від спадкоємців відповідної заяви за формою,
зазначеною у Додатку №3 до цього Контракту, та документи, які підтверджують право спадкоємців на отримання цієї виплати. У випадку зміни поточного
рахунку Фонду письмово повідомити Вкладника про реквізити нового поточного рахунку Фонду. Зміна поточного рахунку Фонду укладання додаткової угоди
до цього Контракту не потребує.
2.1.11.
Надати Учаснику протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня укладення цього Контракту примірник пенсійного Контракту або копію пенсійного
Контракту, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи адміністратора, з усіма Додатками до нього. У разі надання цих документів вкладнику або
учаснику фонду особисто у відомості зазначаються дата отримання документів та підпис вкладника або учасника фонду.
2.1.12.
У разі дострокового розірвання цього Контракту, у строк 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Адміністратором від Вкладника заяви про
розірвання та від Учасника відповідної заяви за формою, встановленою Додатком № 3 до цього контракту, та копії пенсійного контракту, укладеного з іншим
пенсійним фондом, або договору страхування довічної пенсії, укладеного із страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного
рахунку, укладеного з банківською установою - забезпечити передання пенсійних коштів Учасника іншому недержавному пенсійному фонду, страховій
організації або банківській установі. У разі, коли Учасник Фонду не подав письмову заяву у встановлені Нацкомфінпослуг строки, Адміністратор забезпечує
передачу пенсійних коштів Учасника до іншого фонду за власним вибором на підставі договору між фондами. Рішення про вибір іншого фонду приймається
у порядку, визначеному внутрішнім положенням про здійснення адміністрування фонду.
2.2.
Адміністратор має право:
2.2.1.
Надавати Вкладнику на розгляд пропозиції щодо зміни пенсійної схеми, що використовується за цим Контрактом.
2.2.2.
Надавати Вкладнику та Учаснику консультаційні послуги з недержавного пенсійного забезпечення.
2.2.3.
Інші права, що передбачаються законодавством України з недержавного пенсійного забезпечення.
3. ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА ВКЛАДНИКА
3.1.
Вкладник зобов’язується:
3.1.1.
Сплачувати на користь учасника (учасників) фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством, пенсійною схемою та пенсійним
контрактом.
3.1.2.
Відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту.
3.1.3.
У випадку зміни Вкладником умов пенсійних внесків на користь Учасника або припинення здійснення пенсійних внесків на користь Учасника в
односторонньому порядку, Вкладник зобов’язаний письмово повідомити Адміністратора про нові умови пенсійних внесків на користь Учасника або
припинення здійснення пенсійних внесків за два місяці до зміни умов або припинення здійснення пенсійних внесків. Подальша сплата пенсійних внесків на
користь Учасника за цим Контрактом здійснюється лише після підписання сторонами додаткової угоди до цього Контракту.
3.1.4.
При перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду зазначати в платіжному документі П.І.Б та реєстраційний номер ОКПП, суму
пенсійного внеску, в призначенні платежу: № пенсійного Контракту, № індивідуального пенсійного рахунку Учасника.
3.2.
Вкладник має право:
3.2.1.
Достроково розірвати цей Контракт або вимагати зміни його умов, про що повинен бути письмово повідомлений Адміністратор.
3.2.2.
Вимагати від Адміністратора надання на ознайомлення зареєстровану Інвестиційну Декларацію Фонду.
3.2.3.
Вимагати від Адміністратора надання на ознайомлення законодавчо встановленої фінансової звітності Фонду.
3.2.4.
Раз на півроку змінювати умови пенсійного забезпечення Учасника (розмір та порядок сплати пенсійних внесків на користь Учасника) без
погодження з Учасником.
4. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ
4.1. Цей Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до настання однієї з нижченаведених подій, що настала раніше:

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, або після передачі пенсійних коштів Учасника страховій організації відповідно до
укладеного Учасником договору страхування довічної пенсії, або після передачі пенсійних коштів Учасника банківській установі відповідно до укладеного
Учасником договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;

у разі смерті Учасника та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;

у разі ліквідації Фонду в порядку, передбаченому Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;

у разі заміни Вкладником пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених законодавством України з недержавного пенсійного
забезпечення;

у разі дострокового розірвання Контракту в порядку, передбаченому п. 3.2.1 цього Контракту, з моменту надходження до Адміністратора
відповідної заяви Вкладника.
4.2. Цей Контракт може бути змінений у відповідності до п. 3.2.4 Контракту.
4.3. Вкладник фонду у разі прийняття рішення про заміну пенсійного фонду зобов'язаний діяти у відповідності до ч.3 ст.58 Закону України “Про недержавне
пенсійне забезпечення”.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.
За невиконання або неналежне виконання умов цього Контракту сторони несуть відповідальність, згідно діючого законодавства України, при
цьому винна сторона відшкодовує іншій стороні збитки в повному обсязі, включаючи неодержані доходи.
5.2.
У разі якщо з вини адміністратора несвоєчасно перераховані пенсійні кошти учасника фонду, відповідно до п.п. 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11,
2.1.12 цього Контракту, Адміністратор зобов'язаний сплатити йому за власний рахунок пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацкомфінпослуг.
Сплата нарахованої пені здійснюється шляхом зарахування на індивідуальний пенсійний рахунок Учасника безпосередньо перед перерахуванням пенсійних
коштів в інший недержавний пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу. Нацкомфінпослуг має право прийняти рішення щодо зменшення
суми пені, нарахованої Адміністратору, якщо затримка у перерахуванні пенсійних коштів Учасника Фонду сталася з поважних причин.
6. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
6.1.
Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути з цього Контракту, підлягають розв’язанню шляхом переговорів Сторін. При неможливості
вирішення шляхом переговорів, усі суперечки і розбіжності підлягають розв’язанню у порядку, визначеному законодавством України.
7. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
7.1.
Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду за цим Контрактом, а Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.
7.2.
Взаємовідносини сторін, що не передбачені цим Контрактом, регулюються чинним законодавством України.
7.3.
Будь-які доповнення або зміни до цього Контракту мають юридичну чинність, якщо вони здійсненні в письмовому виді і підписані сторонами.
7.4.
Учасник та/або вкладник погоджується з тим, що ТОВ «КА ПФ «Паритет»/ВПФ «ПриватФонд» має право на зберігання і обробку, у тому числі
автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Учасника та/або вкладника, відомостями про банківські рахунки, і будь-який
інший, раніше наданої ТОВ «КА ПФ «Паритет»/ВПФ «ПриватФонд» інформації, у тому числі містить комерційну таємницю, включаючи: збір, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих
ТОВ «КА ПФ «Паритет»/ВПФ «ПриватФонд» у зв'язку з укладанням Пенсійного контракту. А також дає згоду на розміщення та отримання інформації про
залишок грошових коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, шляхом використання програмного забезпечення
«Приват24».
7.5.
Контракт укладено по одному примірнику для кожної сторони цього контракту.
7.6.
Невід`ємною частиною Контракту є Умови недержавного пенсійного забезпечення, Додатки №1-6 (розміщені на сайті Відкритого пенсійного фонду
„ПриватФонд” www.privatfond.com.ua).
7.7.
Своїм підписом я підтверджую ознайомлення з Умовами пенсійного контракту, пенсійним контрактом, пенсійною схемою, тарифами та додатками
до пенсійного контракту.
7.8
Оплата послуг здійснюється згідно тарифів (Додаток № 6, що є невід’ємною складовою договору).
Додаток №1: Пенсійна схема № 1/3.
Додаток №2: Відомості про підприємства, що забезпечують діяльність Відкритого пенсійного фонду „ПриватФонд”.
Додаток №3: Заява.
Додаток №4: Пам’ятка з роз’ясненням основних положень Контракту.
Додаток №5: Витяг з основних положень Статуту Відкритого пенсійного фонду „ПриватФонд”.
Додаток №6: Тарифи за послуги.
Адміністратор

Вкладник

ТОВ «Керуючий адміністратор ПФ «Паритет»

__________________________________________________

49094, Україна, м. Дніпропетровськ,

__________________________________________________

вул. Набережна Перемоги, буд. 32

__________________________________________________

п/р № 2600 8 050000 992 в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

__________________________________________________

МФО 305299, Код ЄДРПОУ 33115602

__________________________________________________

Тел. (056) 716-55-72, 716-55-70, 716-55-78

__________________________________________________

e-mail: info@privatfond.com.ua

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Директор
___________________________
М.П.

Свистун М.Л.

Реєстраційний номер ОКПП або
паспортні дані Учасника

________________________
Підпис

П.І.Б Учасника

Реєстраційна відомість
Дата надання/отримання Учаснику примірника
пенсійного Контракту з Додатками до нього

__________________

____________________
__________________
Реквізити для поповнення індивідуального пенсійного рахунку:
Платник:
Банк одержувача:
КБ ПриватБанк
П.І.Б.: _______________________________________
Код ЄДРПОУ: 14360570
Реєстраційний номер ОКПП: ____________________
Паспорт: серія ______ № _____________________
Призначення платежу:
Одержувач:
Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд»
Код ЄДРПОУ: 33114991
п/р 2650 9 050000 918
МФО 305299

Пенсійний внесок за ПК № ___________________
№ ІПР ____________________________________

Підпис Учасника

