
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ 
                       м. Краматорськ, №              від    “       ”                            20    р. 

Фонд 
Відкритий Недержавний пенсійний  фонд «Причетність», 
в особі начальника відділу адміністрування пенсійних фондів Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Всеукраїнська управляюча компанія» (Адміністратор фонду) Коноплі Ганни 
Олександрївни, що діє на підставі  довіреності № 01/330/1 від 30.10.2014 року. 
 
Юридична адреса Адміністратора: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 10; 
ЄДРПОУ: 33320710 
Рахунок Фонду у Зберігача № 26504743585023 в АБ «Укргазбанк», МФО: 320478 
Тел./факс: +38 (044) 227-96-35   e-mail: info@vuk.com.ua 

Вкладник 
П.І.Б.: Іванов Іван Іванович 
ІПН: 1234567891    Паспорт серії:      ВС      № 123456  Коли виданий:    19.01.2000р.        
Ким виданий: Краматорським МВ УМВС   України в Дон. обл.     
Місце проживання: Дон. обл., м. Краматорськ, вул. Темирязева, б. 13 

     Телефон: 3(80)-97-111-11-11 
 (062) 334 -23-94 

 

надалі “Сторони”, відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон) та 
Пенсійної схеми №1 від 09.11.2004 р. Фонду (далі – “Пенсійна схема”), уклали цей Пенсійний контракт (далі – “Контракт”), 
про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 
1.1. За цим Контрактом Фонд зобов’язується здійснювати за рахунок внесків 

Вкладника до Фонду недержавне пенсійне забезпечення наступних учасників:  

Учасник №А 

1.1.1.А. П.І.Б. учасника:  Іванов Іван Іванович 
1.1.2.А. Серія та номер паспорту (іншого документу), рік народження ВС 123456  , 1948 рн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

, 1  1.1.3.А. Ступінь родинного зв’язку з Вкладником:   -- 
1.1.4.А. Розмір та вид пенсійного внеску на користь учасника: 

а) фіксований, сума прописом: - 
б) нефіксований, % від загального пенсійного внеску:               100          

1.1.5.А. Періодичність сплати пенсійних внесків:  щомісячно 
1.1.6.А. Сплата внесків на страхування ризику настання інвалідності учасника (% від пенсійного внеску): - 
1.1.7.А. Сплата внесків на страхування ризику настання смерті учасника (% від пенсійного внеску):          - 
1.1.8.А. Підпис учасника*:    
*- підпис учасника (особи, що на законних підставах представляє учасника), який свідчить про факт ознайомлення 

учасника з умовами цього Контракту та Пенсійною схемою, а також, свідчить про факт отримання учасником: пам'ятки з 
роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту, копії Пенсійної схеми, витягу з основних положень статуту Фонду та 
(або) на вимогу Вкладника Фонду - копії статуту Фонду, умов страхування. 

1.2. Вкладником Фонду за цим Контрактом може бути сам учасник фонду, подружжя, 
діти, батьки учасника Фонду.  

1.3. Визначення змісту термінів, прав та обов’язків Сторін, умов дострокового 
припинення дії Контракту, інші умови пенсійного забезпечення, викладені у Додатку №1 
до цього Контракту “Загальні умови пенсійного забезпечення”, який є його невід’ємною 
частиною. 

1.4. Підпис Вкладника за цим Контрактом свідчить про факт ознайомлення та згоди з 
умовами  Контракту та Пенсійною схемою. 

 
 
 
ФОНД                            ВКЛАДНИК 

М.П.______________ /___________/           _____________ /______________/ 
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