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пшнс|йнА схшмА лъ1
! ...: 1:

1. 3иди та умови зд1йснепня пенс1йних виплат

1'1'Б|дпов1дно до законодавства укра|ъи про недер)кавне пенс|йне забезпеченн'{ учасникипенс1йного фонду мо)кугь ощищ/вати наст}.тлн! вйди пенс1йних виплат:о пенс!я на визначений строк;
. одноразова пенс1йна виплата.

1'2' |{енс|йн1 виплати зд|йст*ототься у гро1пов1й форм! в нац1ональн|й валгот! !кра!ни.1'3' |1енс1йний в1к' п|сля дооягненн'1 якого ут|снй*'ае право на ощимання пено!йно| виплати,
визнача€ться за заяво}о у{асника ф'"ду, кр|м випадк!в, коли пенс!йний в!к визначаетьоя
пенс1йним контрактом в1дпов!дно до 3акону, що вотановлтос обов'язков1сть в!драхуван]на недеря(авне пенс!йне забезпечен}1'1 д.]ш{ окремих категор!й громадян. Форма заяви
вотановл}осться !ерхсавното ком!о1ето-з р9цл}ован}б1 ринк1в фй'"со'"* '''"'у.9кра!ни.1'4' |{енс1йний в|к мо:ке бути мен1пим або бйьтпим в|д в1ку, 

"йи ",.* ,|''' на пенс1то зазагальнообов'язковим дер)кавним пенс1йним ощахуванн'{м, а.]1е не б1льпле нй на 10 рок|в.1.5. )/часник пенс!йного фонду подас.адм1н1отрат'ру 6'"ду заяву, ."11..'''стьоя ды!анаотанн'[ його пено1йного в|ку, не п|зн1тпе н|:к за два й;""ц; д' ,'"'''* в|ц, визнаненого
Расником.
! заяв1 учасник фо''ду тако)к зазначас вид обрано| ним пено|йно| виплати.

1'6' }чаоник фонду мас право зм|нити визначений ним пенс1йний в1к 1пляхом поданн'1 про цезаяви адм1н1сщатору не п!зн1тпе. нй за- 15 робонтл< дн1в до наотанн'| визначеного ним
пено!йного в1ку.

|'7' [1|оля набугтя )д{асником пено|йного фонду права на отримання пенс1| по 1нвал|дноот1 зазагальнообов'язковим деря{авним пено1йним страхуванн'{м в1н мас право визначити св|йпенс1йний в1к ран|тпе' н!я< це передбанен' ''"''й' законодавством 9кра!ни' ! цьомувипадку учасник фонду подае':пцсьмову .заяву адм1н|ощатору .'е''"1йного фонду тадокументи' що п!дтвердя$'}оть його право на ощиман* .'"""1т пЁ!нвал1дност1.
1'8' Б!дмова або затримк} в зд!йоненн1 пено!йних ви1штат ,'о'р'*.'!&, 

^р;' випадк1в,
передбаиених законодавством }кра!ни про недер)кавне пенс!йне забезпечення.! раз! в1дмови або затримки пенс!йних вит1лат у{асник мас право оокар)кити д1? ос|б, як|

зд!йснтототь пенс|йн1 виплыти, до !ер:кавно| ком1с|| з рецл}овангтя ринк|в ф|наноовихпоощ/г 9кра!ни або до суду. |{ору1ценн'{ ощок|в зд1йснення пено|йних "".'''' е п1дставото
для застооувант{'{ санкц|й, встановлених законом, А]1 ос|б, як| зд1йстпототь пенс|йн1
виплати'

1'9' |{енс|йн| виплати з пенс1йного фонду зд!йснтототься нез,ше}(но в|д отримання вит1лат зазагальнообов'язковим дер)кавним пенс|йним сщахуванням або з |нтпих д:керел.
1.10. |{енс|

1) за 6аэканням учасника фондг, який мае право на отримання пенс!йних виплат
в1дпов|дно до його заяви;

2) на вимогу у{аоника фонду (з дття виникненн'! у нього права зг|дно з умовамипено1йного конщакц на сщахуванття дов|нно| пенс1|, 
"^щ' 

,р'д6ання дов1нногоану!}ец мот{е негативно вцдищди на розм|р пено|йних виплат);заумови: : ]

' досягненн'1 пенс1йного в!ку, визначеного у заяв| у{асника фо"ду та з
урахуван}{'{м вимог чинного законодавства 9кра!ни 1 полоясень стацт
пенс!йного фонду;

' достатноот1 розм1ру пенс|йних когпт|в, що обл|кову}отьоя на 1ндив|дгальнощ/
пенс|йношгу рахунку )д{асника ,пено1йного фо"ду, й1дпов1дно до м!н1мального
розм|ру ср{и пенс|йних накопичень, який вотановл|ое {ер:кавна ком1с!я з
рецл1ованн'{ ринк|в ф1нансових пор'уг 9кра|ни, на дыц настанн'1 пено1йного
в!ку.

\'|0'2' Бигшлата пено1| на визначений ощок зд!йонтоеться адм|н|стратором пенс1йного фо"дуна п1дстав| з(шви у{асника фонду до адм|н!ощатора пенс!йного ф'".у зг1дно з умовамидоговору про виплац пенс1| на визначений сщок, ук.]таденого з адм1йстратором.



1.10.з. Форма заяъи про вит1лату пено1? у{аонику пенс1йного фонлу як пено|] на визначений
ощок встановл}осться .{еря<авното ком1с1ето з рецл}ованн'{ ринк!в ф1нансових посщ/г
}кра|ни.

1.10.4. {огов|р про виплац пенс1| на визначений ощок ук-}|адаеться у письмов|й форм|.
){'часник фо"ду обов'язково ознайомлтоеться з пам'ятко1о, що м|стить роз'яонення
основних поло)кень договору про ви11лату пенс1| на визначений строк.

1.10.5. Адм1н1сщатор фонду зобов'язаний в1дтпкодувати )д{аонику фонду' з яким ук;1адено
догов1р про вит1лату пено|'|.. на визначений ощок, з6ъттки, завдан| внаол1док
недощиманн'{ умов договору;

1.1 1. Фдноразова пенс1йна вигшлата та умови ![ зд1йонення.
1.11.1. |{енс|йна ъиллыта мо:ке зд1йсн}оватиоя адм1н1сщатором пенс|йного фонду одноразово

на вимоц )д{асника фонлу у раз|:
. медично п!дтверд;кеного крити!1ного отану здоров'я (онкозахвор1ованн'1' 1ноульт тощо)

або настантля |нвал1дност1 уласника фонду;
сума, на|!е)кних у{аснику фонлу пенс!йних колпт1в, не досягае м|н1мального розм|ру
оуми пено1йних накопи}1ень, встановленого {ер>кавното ком1с|ето з рецл1овання ринк1в
ф1нансових посщ/г !кра!ни, на дац наотан}шт пено1йного в|ку;
ви!зду у{асника фо"ду на поот|йне про)кивання за ме>к| )/кра!ни.
|[ено1йна вит1лата зд|йснтосться однор'вово опадкоемцям )д{асника фонду
адм1н1стратором пенс1йного фонш у випадку смерт1 )д{аоника фо"ду як в пер|од
накопи!тення пено|йних когпт1в, так 1 в пер1од ви|1лати пенс1| на визначений отрок.

1.11.3. фя ощиманн'{ однор.вово| пенс!йно| ви|1лати у{асники фонду пода}оть
адм1н1ощатору фонлу заяву в1дпов1дно до п. 1.5. та необх1дн| докуъленти, що
п!дтвердясулоть':х право на ощимання ц1с| витш!ати.

1.\2. .[1ов!чна пенсй та умови !] зд!йснення.
!.\2.1.9чаоник фонду набувас права на ук.,1аденн'{ договору отрахування дов1нно| пено|| у

раз|:. дооягнення пено|йного в|ку, визначеного в1дпов1дно до пенс1йного конщакц у заяв|

учаоника фонду та з урахуванн'|м вимог чинного законодавотва }кра}ни | поло:кень
статуту пено|йного фонду;

о достатност! розм|ру пенс!йних котшт1в, що обл!кову*оться на 1ндив1дуальноьту
пено1йношту рахунку г{аоника пенс|йного фо*цу, в1дпов1дно до м|н|мального розм|ру
оуми пенс|йних накопи[|ень, який вотановл{ос {ер:кавна ком1с1я з рецл}овання ринк|в
ф|нансових пос]уг 9кра|ни, на дац настан}б1 пенс1йного в1ку.

\.|2'2. }часник пенс1йного фонду пов1домляе адм1н!ощатора фонду про овое р!тпентш _

ук.]таден}ш! договору отр€}хуван1ш{ дов1ино| пено|] 1 надас пиоьмову заяву адм|н1ощатору

фо"ду в|дпов!дно до п. 1.5. | коп1то договору, ук.]|аденого з1 ощаховото орган1зац|ею.
1.12.з' [ов|нна пено1я (дов1нний'ану|тФ,виплатеться учаснику пенс!йного фо"ду отрахово}о

орган1зац|с}о, з яко}о г{аоник ук]1ав догов!р стр!}хуванн'1 дов|нно| пенс||, за рахунок
гро1пових ко:пт1в, перерахованих сщахов1й орган1зац1| з пено|йного фонлу.

2. |1орядок визначення розм!ру пенс!йних виплат
': .

2.1 . |{орядотс визначенття розм|ру пено1? на визначений сщок.
2.1 '1 ' Розрахунок розм!ру пенс1] на визначений сщок проводитьоя зг1дно з методико}о,

затверд:*(оното ,{ер:кавното ком{с1с}о рецл}ованття ринк1в ф|нансових послуг !кра!ни.
2.|.2. Розрахунок розм|ру пенс|| на визначений сщок зд1йснтосться виходячи з:

. Фуми пено|йнтос котпт1в, що обл!ковуеться на 1ндив|дуа.г{ьнощ/ пенс1йному рахунку
г{аоника пено1йного ф'''ду, на день наотанн'{ пено1йного в!ку утаоника фонду,
визначеного в1дпов1дно}о заяво}о;

. ощоку, протягом якого с11лач/€тьоя пенсй на визначений ощок;
о пер!одргчност! виплат пенс!] на визначений сщок'

2.|'з' Ёа початок коя{ного року адм|н|стратор пенс1йного фонду зд1йстттое перерахунок
розм!ру пенс|| на визначений ощок в1дпов|дно до фактинного в|дсотка доходност|
!нвесцвангя

о

о

1.1\.2.



2.2. |{орядок визначення розм1ру пенс1!. тцо зд1йсн*оетьоя одноразово.
2.2.|. Розрахунок розм1ру пенс1| яка зд!йотпосться однор!шово проводитьоя адм|н|ощатором

пенс1йного фонду в порядку, встановленому .{ерясавното ком1с1его з рец/л|овання
ринк|в ф|наноових пос'уг ){'кра!ни, виходячи 1з суми пенс!йних котпт|в, як1
обл!ковулоться на |ндив1щгальному р1}хунку на день поданн'1 заяъи д]|я ощимання тако|
вит1пати.

2.з. |{орядок визначення розм1ру нале:кних утаснику пенс|йних котпт|в. цо
перерахов)тот'ься до сщахово] орган|зац1|.

2.з.1 . Адм|н1сщатор пенс|йного фондг на п1дстав1 за'{ви учаоника фонду, виходячи |з суми,
обл!ковано| на |ндивфа-гльному .пенс1йному рахунку )д{асника на день настанн'{
визначеного ним пенс|йного в!ку, визначае розм1р н'ш1е}(них )д{аснику фонду
пенс1йних котпт1в' що п!длягатоть перерах}ъаннто отрахов1й орган|зац1|, в порядку,
встановленотиу !ер:кавното ком|о|е:о з рецл}ованн'1 ринк1в ф|нансових поолуг }кра!ни.

2.з.2' Адм1н!сщатор фонлу наАас учаснику пенс1йного фо"ду дов1дку про обсяг н!ш1е)кних
йошту пенс1йних котпт1в, що п|длягатоть перерахуванн}о сщахов|й орган1зац1|.

3. €трок, протягом якого зд!йснгопоться пенс!йн1 виплати

3.1. €щок. протягом якого зд1йстпототься пенс|йн! виплати на визначений строк.
3'1.1. 1рива.гл|сть пенс1| на визначений ощок встановл}осться договором про виплац пено||

на визначений ощок, але вона повинна бри не мен1ше н1лс 10 рок!в в1д початку
зд|йсненття пертпо| вил]!ати'

з.|'2. 9часник пенс|йного фонду мас право ви6рати буль-який отрок ви|\!,!ати пенс|| на
визначений сщок, €|ле не ментше,10 рок1в.,

3.1.з. [1ертпа ви|ш1ата пенс!] на визначений сщок зд1йстпосться протягом 45 робоних дн|в з
дгшт дооягненн'{ у{асником пено1йного фонду пено1йного в|ку.

з '2. €щок. протягом якого зд!йстшосться виплата цено1| одноразово.
з'2.1 . |]енс!йна вигш!ата' що зд!йсн-тосться однор1вово, сплач/сться адм!н!сщатором

пенс1йного фонлу:.
. у раз1 медично п!дтверд:кеного крити!{ного стану здоров'я (онкозахвор!овання' |ноульт

тощо), настанн'1 1нвал1дност! 1лтасника фонду або ви!зду учасника фонду на пост|йне
про)киван}ш{ за меяс1 }кра|ни,:-г.|1!отягФм. п?яти, робоних дн|в п!сля ощимання в|д
)д{асника фонду або його спадкоемц1в з€шви та необх|дних документ|в, !!{Ф

п1дтверд:ку:оть його право на ощимання ц|е] пенс1йно| виллати;
о у раз|, якщо сума н,ш!е)кних у{аснику фо,'ду пено1йних котпт1в не досягае м1н!мального

розм1ру ср{и пенс|йних..'накопи!тень, . вотановленого, {ер:кавного ком|с|ето з

рецлтовання ринк1в ф|нансових пос'уг 9кра!ни, на дац настан}{:1 пено!йного в1ку -протягом п'яти робоних дн1в з дати наотанн'{ пенс|йного в|ку, визначоного в1дпов1дно
до з€шви' про яку йдеться в п. 1.5.

з.з. €щок. протягом якого адм1н|сщатор перераховуе страхов|й орган1зац1| пенс1йн! котпти
утасника фон4у.

3.3.1. Ёа п1дотав| заяви у{асника фонду адм!н1ощатор перераховуе в|дпов|дн1й ощахов1й
орган!зац1| пено1йн| ко1шти учаоника протягом п'яти робоних дн1в п|сля отримання
заяви.

з.з'2. |{ено1йн1 ко1пти перераховутоться сщахов1й, орган!зац1| у сум|, визнанен1й в заяв1

учасника фонду, виходячи з с)/ми, обл|ковано| на 1ндив1ду11льнощ/ пенс|йному рахунку
).часника фонлу, на день наотанн'{ визначеного ним пено1йного в1ку.

з.з.з ' ! раз| несвосчаоного перерахування пенс1йних котпт!в унаоника фонду отрахов1й
орган|зац|| адм!н1ощатор за влаоний рахунок с]1лачус у{аонику фо"ду пен|о в розм!р!
подв|йно| обл!ково| ставки, Ёац|онального банку 9кра|ни в розрахунку на 1 день в!д
суми' що п|длягас перер[}хуванн1о, за коя<ний день простроченн'{ 11лате)ку.

з'з'4. ! раз1, коли до пено1йного фонду на кориоть у{аоника фо"ду над|йтллипенс|йн1 внески
п1сля дати перерахуванн'[ пен9!йних котпт!в )д{асника отрахов|й орган1зац||,
адм1н|сщатор пено!йного фонду перераховус оуму неовосчаоно отриманих пенс|йних
внеск|в у{асника фотцу до обрано|, ним сщахово? орган|зац|| протягом п'яти робоних
дн1в п1сля !х надходлсення.



4. !!орядок зд!йспепня пенс!йних виплат

4.1. |{орядок зд!йснення виплати пенс1| на визначений оток.
4.\.1- 3г]дно з вибором )д{аоника пено!йного фонду пенс|я на визначений сщок мо:ке

о11ла!уватися щом|ояця, щокварт€}льно або з |нтпото пер1одиин1отто, переАбачено}о
договором про ви1тлац пенс1] на визначений ощок.

4'|'2. Бигштати пенс1| на визначений ощок по балсант*о )д{асника пено1йного фонду мо}$/ть
зд1йсн*оватися:
. перек'вом ко:шт!в на поточний рахунок г]асника в банку;
. по1штовимиперек€вами;
о в 1нтп|й, визнанен|й договором про ви1ш1ац пенс|| на визначений строк.

4.|.з. Фбрання форми зд|снення пено!йних витш1ат визначаеться договором про виплыц
пенс1? на визначений ощок.

4'1 .4. Фщипуван пенс|] на визначений сщок мас право не б1льтпе нй два
всього пер1олу отриман}{'{ пенс|| зм1тповати пер1од, порядок | да\
9мови зм1ни пер!оду, порядку | дати ви]1лати понс!| Б"."'",.'"."
ьит1!1ац пено|| на визначений ощок.

4.\ .5' 3м1на пер!оду, порядку ! дати,вигшлати пено|| на визначений строк зд1йснтостьоя на
п!дотав| заяь'1, яку отимувач пенс|] подас адм1н1сщатору пено1йного фонду не п1зн1лпенй за 30 календарних дн1в до початку д|| таких зм!н.

4.\ .6. Бигшлати пено|[ на визначений сщок припи}'|1оться:
о п|сля повного виконанн'т адй1н1ощатором пено|йного фонщг сво!х зобов,язань за

договором про вит1лац пенс1| на визначений сщок;
о у раз1 дострокового роз|рвання договору про вит1лату пено1|на визначений строк;о у раз1 смерт| отримувача пенс1!'на визначений сщок;
о в !н:лих випадках, передбанених законодавством !кра|нги.

4-|.7' )/ раз1 доощокового роз|рван}{-,{ договору про виттлату пено|| на визначений строк
в1дпов1дно з вимогами законодавства !кра!ни про недер)|€вне пенс1йне забезпенення,
стачщ/ пено!йногБ ф'''ду та договору про адм1н1сщувангш пено1йного фондуадм1н|ощатор фонду передас пено1йн| кошти ).часника о"*у до 1нтшого пенс!йного
фо"ду або ощахово| орган|зац!| дтя продовя{ент{'{ иогБ недер)кавного пенс1йного
забезпечення.

4.2.
4.2.1. [{енс!йна ви]штата, що зд|йстлтосгься однор€вово, за баэканням )д{асника пенс1йного

фо,ду а6о на вимоц спадкоемц!в )д{асника фоцду сплачустьоя:. перек€шом котпт1в на поточний рахунок учасника банку;
. по1птовим перек€шом;
о в 1нлп1й форм!, визначен1й в заяв| )д!асника про ви11лац/ пенс1!, що зд|йснгоеться

однор.шово 
' '':'1:|;] ];:''

4.2.2. Фбрання форми о|!!1ати пенс|йно| витш!ати визначаеться з.шво}о про вит1лац пено1!, що
зд!йонтосться одноразово.

4.з. |[орядок сгштати дов!чно| пено!|.
4.3.1. |{орядок ! ощоки ст1лати дов1йо| пенс!| встановл1осться в договор! ощахуванн;{ дов|нно|

пено!!, ук.г1аденому з1 сщаховото компан|сто.

5. |1орядок успадкування та розпод!лу пенс!йних коппт!в

5.1. у раз1 смерт! )д{асника фо"ду як в пер!од накопи!{ен}#| пенс1йних котпт1в, так | в пер1од
пено|йних ви{ш1ат пенс|йн1 ко|шти з його !ндив|дуального пенс1йного р*у".у
уопадкову}оться в порядку' визначенощ/ цивйьним законодавством }кра!ни !
законодавотвом 9кра!ни про недер}кавне пено!йне забезпеченття, в розм!р1 оуми пено!йних
накопичень 

'г1аоника2 

зментшено| 11а ву1трати. адм!н!сщатора фонду, пов!зан1 з пенс!йното
ви11лато}о опадкосмцто

5.2. (ладкоемець' якийлрийняв спадщину' протягом двох м|сяц1в п1оля зак!*лчення ощоку для
лрийняття опадщини подае адм!н|сщатору пено!йного фонлу заяву про оформлення ,р,*'

рази протягом
виплати пенс!].
в договор! про



на спадщигу' Ао заяви про оформлення права на спадщину адм1н1отратор мас право
виматы|у! додатков1 документи, що п!дтвердку}оть право на опадщищ/.

5'3' Адм1н|стратор фонду виплачуе успадко"!"1 пенс|йн1 ко!пти 
".'д.'.#**' (спадкоемцям) якодноразову.пенс!йну виплац протягом п'яти робоних дн!в з моменту поданн'1 письмово|

заяви адм!н|ощатору та докр{ент1в, як1 п1дтвердяутоть право на спадщину.
5'4' [{енс|йн1 ко1пти, накопичен1 за час перебуванйя у лплтоб{одним з "'.ру** у пенс|йному

фонду, е спйьн'ам майном подру'окя, якщо !нтпе-не передба.'-,''.''8"'' .'"щ'*''".
5'5' у раз1 розподф пенс1йних котшт!в у зв'язку . р'{1р"'"*" -";ь' ко)кна 1з стор|нвизначае в1дпов1дно пенс1йний фо"д, сщахову орган1зац1то чи банк!воьку установу' яка

ма€ право на в1дкриття пено1йного депозитного рахунку, для передач1 на_глехсно| й частини
пенс1йнтл< ко:пт!в та письмово пов1домля. ''р' це а!м1н!стрЁ''р' пенс1йного фонду, зякого переда1оться пенс1йн! ко1пти.

5'6' Адм!н1статор пено1йного фонду зд1йст*ос передачу налеэкно] кохсн|й сторон! чаотини
пенс|йних ко:пт1в в1дпов|дно |х письмових заяв протягом п'яти робо.'* д* |. з моменту
поданн'{ гштсьмово] заяви адм|н1ощатору.

5'7'!мови ! порядок успадкуванття пенс1йних котпт1в у раз1 омерт1 г{асника фонду в пер!од
ощимангш1 дов1нно? пенс!| вотановл}о}оться в договор! "щ#у.'''* дов!чнот пенс!т,
укладеного з1 сщаховото компан|сто.

6. |1орядок та строки сплати пенс!йних внеск!в

6'1' ||ено1йн| внески за ц!ето охемото ст1лачу}оться вк.]тадником-}оридичното особото вик.,]}очно
у безгот|вков1й форм1 тпляхом перерахран!#[ суми ,'е.'"!й"'' внеок1в на рахунокпенс|йного фонду у збер!гаиа

6'2' [|енс]йн1 внески от1пач/}оться вк.]!адником-ф1зииного особото на рахунок пено1йного фо"ду
у збер|гана.

6'3' |{енс|йн1 внески сплачдотьоя ли|ше у нац1ональн1й валтот1 !кра|ни, а у випадках,
передбатених законодавотвом 9крайи, в !ноземн!й валтот! за оф|ц|й'ним обм1йним ф"'йЁац|онального банку !ща!ни, що дйв на момент сллатипенс1ййого внеоку.

6'4' Розм!р, пер|од, порядок, строки та терм|н сллати пено!йних внеск|в визнача!оться
вк.]!адником фо"ду в пенс!йному конщакт1.

6'5. Розм|р пенс!йного вн9ску 1з..розр.ахщ*ку на один м|ояць мо)ке визначатиоя пено1йним
конщактом у вигляд|:
о ф1ксованого розм!ру внеску у нац|ональн1й вашот!, визначеного вк.]1адником;

' однакового в|дсотка в!драхувань на користь во1х прац!вник1в вкладника-торидинно[
особи;

о диференц|йов-аного розм1ру'пено1йник,внеск|в в з'!"ле)кност1 в!д в|ку прац1вник1в, або
в1д стоку роботи прац|вник1в на даному п1дприсмств|, або 

"|д 
в|*} та стах$/ роботипрац1вник1в на даному п|дприсмств1 однонасно, !. 

"с'а"овленн'1м 
однакового в!дсотка

в1драхувань пенс|йних внеок1в для ко:кно| визначено| групи прац|вник1в.
6.6. }1аксимальний розм!р пенс|йного внеску не обмехс)гетьоя.
6.7. !у|акоимальний пер|од накопичення не обме>куетьой.
6.8. |{ер!одичн|сть внесення пено1йних внеск1в мо:ке бщи наоцпно!о:

6.8.1. щом!ояця;
6.8'2. щокварт:!льно;
6.8.3. !нтшото, за домовлен!отто стор!н;

6'9' |1ерл:ий пенс|йний вносок оплачуетьоя вкладником з дати вказано? в пено|йнопгу
конщакг!, якщо 1нтпе не передбанено пенс|йним контрактом.

6'10' Бкладнил< пенс|йного фонду мо:ке зб1льп[увати розм1р пенс1йних внеск1в в{дпов1дно до
умов' вотановлених пено1йним конщактом.

6'11' 3м!на розм1ру, пер|оду, сщок1в,та, терм1н} о[тлати пено|йних внеск|в зд|йснтоетьоя в
порядку, встановленошгу пено|йним конщактом.
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7. }мови та порядок уласт! в пенс!йп!й схем!

7 '\' !чаоником пенс|йно| схеми с ф!зинна особа, на користь яко- сплач/}отьоя пено1йн| внески
до недерл(авного пено1йного ф'"щ 1 яка мас право а6о набуде право на одер)кання
пенс|йних вит1лат з пенс1йного фондг.

7 '2' !часть у пенс|йному фонд1 зд!йстпоеться на п1дстав| пенс1йних внеск1в в1дпов1дно допенс|йного конщакц або договору про виплац пено1| на визначений сщок, як1 укладеноз адм1н|ощатором пенс|йного фонду' '7'3'!чаоники пенс|йно| схеми мо}!$/ть бщи громадянами 9кра!ни, |ноземц1 та особи безгромадянства.
7 '4' !часниками пенс1йно| схеми с ф|зинн1 особи нез€ш!е}кно в!д м1сця та характеру !? роботи.7.5. !чаониками пено|йно| схеми моясщь бу'и:
7'5'1'[{рац1вники' на користь яких о11лач/1отьоя пенс1йн1 внески в1д !! роботодавц1в-вкладник1в.
752'9лени профсп|лок' на користь яких от1лач/}оться пенс|йн| внески в1д !х профсп1лок-

вкладник1в.
7'5.3 . Ф1зична особа, на користь яко| сгштачгтоться пенс|йн1 внески вй !] родич1в-вкладник1в.
7 '5.4. Ф|зрцчна особа, яка о!1лачус пенойц| внеоки на сво}о користь.
7 '6' |||сля ук.]!аден}#{ пер1пого за часом пенс!йного конщакц або договору про виплац пенс]|

на визначений сщок протягом щьо} дн!в уласнику фонду 
'1д, ри"аст"о" ;нди";ду ыхьний

пено!йний рахунок в сиотем!,персон1ф1кованого обл1ку уиаоник|{ пенс1йного фонду.
7 '7 ' |1очатком недеря(авного пено1йного забезпечення у пенс!йному фонд1 с датанадход)!(ен|#{

пер1пого пено|йного внеску на 1ндив!дуальний пено!йний рахуйо. у..*",''*^ фонду.

8. |1рава та обов'язки в}&падника за пенс1йноло схемоб

8'1' Бкладник - оооба, ".' '..,фс]пенс!йн! '"-"." на користь )д{асника фо"ду !||ляхом
перер€1хування котпт!в до недер)кавного пено!йного фонду в1дпов1дно до умов пенс1йного
коЁ{тракц.

8.2. Бкладникам{4 пенс|йног9 фон-ду моццць буи: -о ф1зинна особа, яка зд1йстпос пено|йне забезпечен1ш{ за рахунок сво|х котпт|в;
' }оридична оооба або ф!зиина особа суб'скт п!длрисмницькот д1яльност1(роботодавець), яка ст1лачуе пенс1йн1 внеоки 

'.' '.'р""'" сво!х прац|вник1в;

' профео1йне об'сднанн'{' яке зд1йснтое пено|йн1 внески на користь ово|1 илен1в;о ф|зинна особа ('одру*яся; д|ти; батьки учасника пенс!йного фонду), яка за ов1й
рахунок от1лач/е пено!йн! внеоки.на користь у{асника фонду.

8.3. 9часники фонлу мо}!$/ть бщи одноиасно | .*'д''й.''и фонщг.
8'4' Бкладник фонду мас право в1льного вибору пенс|йно? .*"'й, а тако}к на зм1ну пено!йно|

схеми, {1ле не част!тпе одного'разу,на 6 м|ояц|в.
8.5. 1Фридичната/або ф1зинна особа'набувае отацоу вк.т1адника пенс!йного ф'"ду з моменц з

моменц/ ук.'таденн'{ пенс1йного конщакту мй пено1йним фондом '' ,*'}''.''.
8'6. }Фридинна та/а6о ф|зинна особа вцачае отацс вк.,|адника пенс!йного ф'"ду з моменц

припиненн'1 д![ пенс!йного конщакт.
8'7' Бкладник _ тор|4дична оооба пенс|йного фонду мас право, на будь-яку дыц, вимагати |отрищ/вати !нформац!то про результати виконан}{'1 зобов'язаны по пено|йному

забезпеченн}о. )д{асника фондг, на користь якого в1н сплаиуе пенс!йн! внески' {.попередн1й р!к' Б цьо|уу випадку така 1нформацй надаетьоя за рахунок вк.,1адника
пенс|йного фонду.

8'8' 1нформацй визначена в л.8.7. надастьоя протягом одного м1ояця з моменц рееощац||письмово| вимоги вк]|адника у адм!н1отратора пенс|йного фонду.
8.9. Бкладник фонду зобов'язаний:

о викФн}вати вимоги та }1!1Ф81[,;,лередбанен1 пено!йним конщактом та пенс!йното
схемо}о;

' надавати необх1дну |нформац1то д.,ш| веден}{-,{ персон!ф1кованого обл1ку уиаоник!в
фонду;

' у випадку зм|ни в!домостей,про вк.,|адника або 1дентиф!кац!йних дан|[х уласник1в
фонду письмово пов|домити пенс1йний фонд протягом 1 $ календарних дн!в;



' у раз1 виходу з! окла.щ/ засновник|в ст1латити пено|йн! внески за пенс!йним
контра}ггом до дня поперед)|(енця про вих1д;

о вйтпко.тувати у1аонику фондг або пенс1йнопту фонду збитки, завдан| внасл1док
пор}'1пенн'{ вк.,тадником умов пено|йного конщакц/ та законодавства 9кра!ни про
недер)кавне пенс|йне забезпечення.

8. 1 0. Бкладгплс - роботодавець зобов'язаний:

' протягом 10 дн!в з моменц лрийняття на роботу прац|вника вир1лпити г!итанн'1 про
у{асть цього прац1вника у пено1йногшу фонд!;

' у раз| прийнятгя р1тпення про )д{асть прац|вника в фонд1 подати заяву адм|н|стратору
фонлу щодо внесення зм1н до пенс1йного контракч/' ук.'|аденого вк.,1адником на
користь сво|х прац1вник1в.

9. [1рава та обов'язки унасник|в пенс!йно!схеми

9.]. }{акопичен! пенс|йн! котпти в розм1р| о5,ъли пенс!йних внеок1в, що оплачен1 на кориоть
у{асника фонлу, та розпод1леного на його користь прибщку (збитку) пенс1йного фонду, с
власн1ст:о учасника ф''ду, якото в|н розпоряд}кастьоя зг|дно законодавотва }кра|нй.

9-2. !часник фонду мае право оамост!йно сплач/вати додатков| пенс1йн1 внески на сво}о
кориоть без обмех<ень, ук.т1ав1|1и пенс1йний конщакг з адм1н1отратором пено|йного фо"ду,
! набути стацо вк.,!адника.

9.3. \чаоник пенс1йного фотцу ма€ право зали\лат'1оя його унаоником у раз| припиненн'|
надходдення пенс1йних внеск!в на його кориоть.

9'4' !часник пенс!йного фонду, який е вк.]1адником фонду, мас право в односторонньому
порядку роз|рвати пено1йний конщакт'.який укладено з ним особисто, або вимагати зм|ни
його умов.

9.5. 9часник пенс1йного фонду мас право один р{ш на початку ко}кного Рок}, Ао 30 кв|ттля,
ощимувати безогшлатщл 1нформац1то про:
о розм1р накопичено| суми'на |ндивфальному пенс1йнопдду рахунку;. розм1рнадход}(оньпенс|йнихвнеок1в;
о розм1р розпод1леного прибрку (збитку) в|д |нвесцвання пенс!йних актив!в;
о розм|р в1драхувань в|д пенс|йних актив|в;
о |нш:| дан|, що в1дпов|датоть вимогам ,{ерлсавно| ком1с1? з рецл(овання ринк1в

ф!нансовггх посщ/г }кра!ни. ,

9.6. ! раз| смерт1 )д{аоника фонду особ|, яка мас право на ощиманн'1 н'|-ле)кно? !й сутли
пенс1йних колпт1в, безоплатно надаеться !нформацй про стан |ндив!дуального пенс1йного
рахунку г{асника фонду на день омерт1 у{асника фо"ду.

9.7. }часник фо"ду або його спадкосмець мас право на буАь-яку дац отимати додаткову
|нформац|то про отан його |ндив1Ауального пенс1йного рахунку за л||т\/' яка не
перевишуе максим,|"пьного розм1ру' встановленого {ерхсавно}о ком|с|сто з рецл1овання
ринк1в ф!наноових посщ/г 9кра!ни, кр|м випадк1в, коли ця |нформацй необх!дна
у{аонику фо"ду д.т1я укладенн'{ договору сщахувангтя дов|нно] пенс1| або договору про
виплац пено!| на визначений ощок.

9.8. 9часник ф'''ду, який ощимуе пенс|йн1 виплати з пено!йного фонщ, мае право додатково
безоплатно ощимати 1нформац1то про заг,1льний обояг | розм1р щом1оянних виплат та
з,ши1пок на |ндив|ду€1льному пено1йному рахунку (у раз| зд|йонентля пено1йно| виплати).

9.9' Фщитиуван пено1| на визначений сщок мае право на будь-яку дац ощимати з€|значещ/ в
п. 9.8' |нформацй за рахунок сво|х,пенс1йних котпт|в, кр1м випадк|в, коли ця 1нформац|я
необх|дна для ук.,1аденн'1 договору сщахування дов|нно| пено|] або договору про виплату
пено1| на визначений строк з 1нтпим пенс1йним фондом.

9.10. !часник фонщг мае право зм1нити визначений ним пенс!йний в1к {пляхом поданн'1 про це
заяви адм|н1ощатору не п]зн!тпе нй за 15 робоиих дн1в до настанн'| визначеного ним
пенс1йного в|ку.

9.11. }часник фонлу мас право оскаржити д!| пено|йного фонду та адм{н|отратора фонду,
пов'язан! з надан}ш1м недер)кавного ценр!йцог0 забезпечен}ш1, до !ер:кавнот кой1с|т з
рецл}овання ринк!в ф1нансових поо.гуг 9кра!ни або до суду у раз| порулпення ними норм
3аконодавотва 9кра!ни



9.|2. ||раво у{асника пено1йного фо"ду на додаткову недер}кавщг пенс|:о та на |[ ощиманн'{
мо}$.ть буги оокарясен1 тйьки в судовому порядку.

9.13. !чаоник пенс|йного фонду зобов'язаний дощимуватися вимог законодавотва )/кра!ни,
передбанену|х для 1гиаоник1в недеря(авного пенс|йного забезпечення.

9.14. 9часник пенс1йного фонлу зобов'язаний викощгвати умови недер)кавного пено|йного
забезпенення, визначен1 ц1ето пенс!йно:о схемо}о' стац/том фо"ду та пено1йним
контрактом, якийукладений на його користь.

9.15. )/часник пено|йного фонду зобов'язаний надавати 1нформацй, необх|дщг для веденн'1
персон|ф1кованого обл|ку утасник!в фонд0/' та своечасно (протягом 15 календарних дн1в)
пов1домляти про зм|ни сво|х 1дентиф1кац1йних даних.

[1епс1йна схема.]\!: 1 е нев!д'смнок) частиною статуту пенс!йного фонду.

пгд]ис 3А€ЁФБЁ|{1{А :

?овариство з обме:кеното в!дпов1дальн!отто (в!вйБ|
м|сцезнаходження (ториди!{на адреоа): !кра!на, 04050, м.
з285|0|9, в особ| [енерального директора €авельево[
€татуту

|[енс|я>>, надал1 Ёовий 3асновник,
(и!в, вул. [либоницька' 4&"код €{Р|1Ф}:
€в!тлани Балер!!Бнц, яка д1е на п|дстав!

ь

|4/спзо [(т.с-



г

-|с,:, \|т;1;с:1'на, 0ва0ъргп'ь [!1осп1.о,.о ве|)есг!'| /)в/ лпът.сяч/. оёштсаёц;т.по.о?о року.
5{' }с-'тет;/тча Б'Б.' прт,свапэнътй нс;тпар/ус [{ст|'вськоео ут!сьт<оео г:оптср!альноео окруе.у,
засс;/0'т\'то справ:хсн'/стп'ь п/ёпатсу [енершпьгсоео 0шрекгпора 7оваршсп'ва 3 об.иеэ:сенонэ
в!0лтс;в10сульн!супго кБ!БйБ! ]7егсс!я> €авельсво[ €в]тпланса Балер![в;тц, якцй зроблено в
'т; сэ / т| т гт 7; тт су тп' н о с пз !.

()сс;б:'(-|авельсво|'€в!:п:уанш Бсшер!|внш, яка п!0пшсала 0оцл,тентп, встп'анов;тено, |'!'

ё / с: з с) с т т у'а н / с ]у!ь п1.а п'о в н о в а)|с е н ня пе р е в /р е н о.

?арессп'ароваъ!о в ре€сп1р! за.[р ёзэ
('| п'тяе ну п'а' о п]| ап,| ш з а ё о лт. о в :у е н ! с тэ тю.

Б.Б.3елен]гса


