
Н Е Д Е РЖ А В Н И Й  П Е Н С І Й Н И Й  ФО Н Д  " В І Д К Р И Т И Й  П Е Н С І Й Н И Й  ФО Н Д  "Ф Р ІФ Л А Й Т " ,  н а д а л і  - Ф о н д , від імені якого на підставі  Договору  про 
адміністрування  пенсійного  фонду № 4-АПФ від 28.02.2013 р. діє ТОВ "Адміністратор  Пенсійного Фонду "Центр персоніфікованого обліку", надалі  - Адміністратор, в особі начальника  
відділу  Крамаренка  Дмитра Віталійовича , який діє на підставі  довіреності , та _____________________ , що відповідно  до законодавства  України  є фізичною особою, надалі  - Вкладник , які 
надалі  разом іменуються  як Сторони, уклали цей Пенсійний  контракт, надалі  - Контракт, про наступне:

ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ _______ № ____

03150, Україна, м. Київ, вул.Фізкультури, буд. 28 (літера "Д")
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи  ПФ № 90 від 20.07.2007р.

Код ЄДРПОУ 34985916
п/р UA473006580000026508013000007 в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

1. Предмет Контракту
1.1.Згідно Контракту Вкладник зобов 'язується вносити пенсійні внески на користь своєї 
неповнолітньої  дитини, надалі – Учасника , на поточний рахунок Фонду: 

№ UA473006580000026508013000007 в АТ "ПІРЕУС  БАНК МКБ", ЄДРПОУ  34985916,

в розмірах, порядку і в строки, встановлені  Контрактом, за пенсійною схемою "1", а Фонд, в 
особі Адміністратора , приймає на себе зобов 'язання в порядку, передбаченому  чинним 
законодавством  України надавати послуги щодо недержавного пенсійного забезпечення  
Учасника .
1.2. Зміст Контракту становлять умови, визначені  на розсуд Сторін і погоджені ними 
безпосередньо  в тексті Контракту, а також умови, визначені та погоджені Сторонами шляхом 
посилання на законодавство  України, зокрема законодавство  з питань недержавного  
пенсійного забезпечення . Надання Сторонам додаткових прав та покладення додаткових 
обов’язків можливе лише шляхом укладення Сторонами додаткових угод у письмовій формі, 
якщо вказане прямо та у виключній формі не заборонено  чинним законодавством .

2. Права та обов’язки  Сторін
2.1. Вкладник зобов 'язується, сплачувати на користь Учасника пенсійні внески у порядку, 
встановленому законодавством , пенсійною схемою та Контрактом; виконувати інші умови, 
визначені  Контрактом. 
2.2. Фонд, в особі Адміністратора , зобов 'язується здійснювати недержавне пенсійне 
забезпечення  Учасника на умовах, визначених законодавством , пенсійною схемою та цим 
Контрактом; забезпечувати  ведення персоніфікованого  обліку учасників фонду; надавати 
Учаснику інформацію  про стан його індивідуального  пенсійного рахунку; забезпечувати  
відшкодування  в установленому  законом порядку Учаснику збитків, завданих унаслідок 
порушення законодавства  та умов Контракту; дотримуватись і забезпечувати  дотримання 
законних інтересів  Вкладника та Учасника ; не розголошувати  інформацію  про умови 
Контракту та розмір пенсійних коштів, які належать Учаснику , крім випадків, передбачених 
законодавством ; виконувати і забезпечувати  виконання інших обов'язків, визначених 
Контрактом та чинним законодавством .
2.3. Сторони дійшли згоди, що обсяг прав і обов’язків Сторін за Контрактом визначається 
чинним законодавством . 

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 за наступними умовами:
а) розмір пенсійних внесків визначається Вкладником самостійно на підставі власних 
розрахунків ;
б) пенсійні внески здійснюються з періодичністю , що самостійно визначається Вкладником.
3.2. Зміна розміру пенсійних внесків може відбуватися за наступних умов:
а) у разі прийняття Вкладником рішення про зміну розміру  пенсійних внесків;
б) у разі приведення розміру пенсійних внесків у відповідність  до мінімального  розміру 
пенсійних внесків, встановленого  Радою Фонду.
Зміна порядку та умов здійснення пенсійних внесків потребує внесення змін до Контракту  
шляхом укладання додаткової угоди.
3.3. Пенсійні внески сплачуються Вкладником виключно у грошовій формі.

4. Відповідальність  Сторін
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якою із Сторін своїх обов’язків, 
встановлених Контрактом, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані в зв’язку з 
цим збитки. Фонд, в особі Адміністратора , несе відповідальність  перед Учасником у разі 
несвоєчасного  перерахування його пенсійних коштів у вигляді пені, відповідно до Закону 
України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
4.2. Сторони цим досягли домовленості , що неналежним виконанням зобов’язань Сторони
визнають вчинення Стороною дій або бездіяльність , що призводять до порушення норм 
чинного законодавства . Не можуть бути визнані неналежним виконанням зобов’язань дії 
Сторони , що прямо не суперечать нормам чинного законодавства .
4.3. Сторона звільняється від відповідальності  за порушення зобов 'язання, якщо вона 
доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або обставин непереборної  сили.

5. Строк дії Контракту
5.1. Контракт набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами
своїх зобов’язань за Контрактом. Дія Контракту вважається закінченою  у разі: смерті 

Ідентифікаційний номер ДРФО:

Поштова  адреса:

Документ, що встановлює  особу:  

Громадянство :  

11. Реквізити Сторін

10. Відомості про Учасника

Фонд, в особі Адміністратора: ТОВ "Адміністратор Пенсійного  Фонду 
"Центр персоніфікованого  обліку"

Адреса:

Код ЄДРПОУ :
п./рахунок:
Банк:

Начальник  відділу Крамаренко Д. В.

Вкладника ; смерті Учасника ; ліквідації Фонду без визначення його правонаступників ; в 
інших випадках, передбачених законодавством . 
5.2. Контракт може бути достроково розірваний  Вкладником у разі прийняття ним
рішення про припинення пенсійного забезпечення  Учасника .
5.3. Крім того, дія Контракту вважається припиненою якщо:
а) протягом 45 (сорока п'яти) днів дати підписання Контракту не були здійснені пенсійні 
внески та Вкладник не надав повідомлення про продовження строку дії Контракту ;;
б) Учаснику була здійснена пенсійна виплата в розмірі  суми коштів, що обліковуються  на 
індивідуальному пенсійному рахунку Учасника .

6.Порядок і умови внесення  змін та розірвання  Контракту
6.1. Контракт може бути змінено або розірвано  на підставах і в порядку, передбаченому  
Статутом Фонду і чинним законодавством  України.
6.2. Зміни до Контракту  вносяться шляхом укладання додаткової угоди у письмовій формі 
та набирають чинності у відповідності  з умовами такої додаткової угоди.

7. Порядок розрахунків  між Фондом та Учасником  у разі дострокового  розірвання  
Контракту  або  ліквідації  Фонду

7.1. Пенсійні кошти, що обліковуються  на індивідуальному  пенсійному рахунку Учасника , є 
його власністю незалежно від чинності Контракту та використовуються  виключно на цілі 
та в порядку, згідно із Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення". У разі 
припинення дії Контракту пенсійні кошти не можуть бути вилучені іншою особою. 
Контракт, незалежно від чинності, підтверджує право Учасника на частину в активах 
Фонду, що залишається після вирахування сум за всіма зобов 'язаннями Фонду, 
передбаченими Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
7.2. Пенсійні кошти є сумою грошових зобов 'язань Фонду перед Учасником . Сума 
пенсійних коштів, що належить Учаснику , визначається кожного робочого дня відповідно  
до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
7.3. У разі отримання повідомлення про ліквідацію  Фонду Учасник має перевести свої 
пенсійні кошти до іншої установи недержавного пенсійного забезпечення . Якщо Учасник
не подав письмову заяву у встановлені  строки, його пенсійні кошти підлягають передачі до 
відкритого пенсійного фонду в порядку, встановленому  НКЦПФР.

8.  Порядок розв'язання  спорів
8.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів , а у разі неможливості - в 
порядку, передбаченому  чинним законодавством  України.

9. Інші умови
9.1. Контракт укладено в трьох примірниках, по одному для Вкладника , Учасника та 
Фонду.
9.2. При укладанні Контракту Адміністратор надав Вкладнику та Учаснику пам’ятку з 
роз’ясненнями основних положень Контракту, копію пенсійної схеми, витяг з основних 
положень статуту Фонду та інформацію  про адміністратора , осіб, які здійснюють 
управління активами та зберігача  Фонду, яка включає їх реєстраційні , банківські  реквізити 
та реквізити  відповідних ліцензій . Отримання Вкладником та Учасником зазначених 
документів та ознайомлення з інформацією , викладеною в частині другій статті 12 Закону 
України "Про фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", 
підтверджується, одночасно з підписанням цього Контракту , власним підписом в Розділі 
11 Контракту . 
9.3. До досягнення Учасником 18 років (повноліття), реалізація  його прав та обов’язків 
здійснюється у наступному порядку:
а) до досягнення 14 років обов'язки Учасника , які виникають внаслідок здійснення 
Фондом пенсійного забезпечення  такого Учасника , виконуються його батьками 
(усиновлювачами) або піклувальниками. Допускається подання відповідної  інформації  
(документів), необхідної для виконання Учасником своїх обов 'язків одним з батьків  
(усиновлювачем) або піклувальником. Реалізація  прав Учасника , які виникають внаслідок 
здійснення Фондом пенсійного забезпечення  такого Учасника , здійснюється за наявності 
дозволу органу опіки та піклування його батьками (усиновлювачами) або піклувальниками;
б) у віці від 14 до 18 років, Учасник самостійно вчиняє дії, пов'язані із реалізацією  своїх 
прав та обов'язків внаслідок здійснення Фондом його пенсійного забезпечення , за згодою 
органу опіки та піклування та батьків  (усиновлювачів) або піклувальника. Для реалізації  
Учасником своїх прав повинна бути письмова нотаріально  посвідчена згода батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.
9.4. Держава не несе відповідальності  за зобов 'язаннями Фонду, а Фонд не несе 

(підпис,МП)

Екземпляр  Контракту  та додаткові  матеріали , зазначені  у п. 9.2 Контракту  
отримав  і з їх змістом  ознайомлений

Вкладник :  

(підпис)

Адреса:

Код ДРФО:
п./рахунок:
Банк:

Спорідненість по відношенню до Вкладника:

04070, Україна, м. Київ, вул. Фролівська , 1/6

33193408
UA563220010000026508170000017
322001, АТ "УНІВЕРСАЛ  БАНК"

м.Київ, __.__.____ р.

: www.acpo.com.ua,  0 800 600 012

Сторінка 1


