
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

до Положення про провадження 
діяльності з адміністрування 
недержавного пенсійного фонду 
(підпункт 7 пункту 3 розділу IV) 
 

Адміністратору 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Всеукраїнська 
Управляюча Компанія» 

недержавного пенсійного фонду 

Відкритий недержавний пенсійний 
фонд «Причетність»  

 

ЗАЯВА 
про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи 

 
 

Я,  

                  

                  

                  

(прізвище, ім'я, по батькові) 
 
паспортні дані: 

         

    (серія)                                  (номер) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(дата видачі та орган, що видав) 

або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

(необхідне відмітити) 
 

 учасник недержавного пенсійного фонду, 
 

 один із подружжя, 
 

 представник; 

 



прошу перевести належні мені грошові кошти, обліковані на індивідуальному 
пенсійному рахунку 

3 3 3 2 0 7 1 0 -           

(номер індивідуального пенсійного рахунку) 

учасника фонду ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, з рахунку якого здійснюється переведення пенсійних коштів) 

 

до (необхідне відмітити): 

 недержавного пенсійного фонду; 
 

 страхової організації; 
 

 банківської установи. 

 
Інформація про фінансову установу, до якої переводяться пенсійні кошти: 

Повне найменування фінансової установи: _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Банківські реквізити 
(найменування банку, 

МФО, номер поточного 
рахунку) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

Код за ЄДРПОУ          

Реквізити адміністратора та зберігача в разі переведення пенсійних коштів до 
іншого недержавного пенсійного фонду  

 

Повне найменування 
адміністратора 

____________________________________________
____________________________________________

 
Банківські реквізити 

адміністратора 
____________________________________________
____________________________________________

 

Код за ЄДРПОУ          

Повне найменування 
зберігача 

____________________________________________
____________________________________________

 
Банківські реквізити 

зберігача 
____________________________________________
____________________________________________

 

Код за ЄДРПОУ          



Реквізити договору, укладеного з фінансовою установою, до якої переводяться 
пенсійні кошти: 

номер договору ________________________________________________________ 

дата укладення ________________________________________________________ 

термін (строк) дії _______________________________________________________ 

 

Причина для переведення коштів (необхідне відмітити): 

 отримання пенсії на визначений строк; 
 

 отримання довічної пенсії; 
 

 інше (зазначити підставу переведення коштів): ___________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

Сума пенсійних коштів у грн (у повному обсязі або частка пенсійних коштів у 

відсотках від загальної суми пенсійних коштів*), яку я бажаю перевести __________ 

______________________________________________________________________ 

Документи, що підтверджують право на переведення коштів, додаються. 

З тарифами про винагороду адміністратору за переведення пенсійних коштів, які 
буде списано з індивідуального пенсійного рахунку, ознайомлений. 

 
"___" ____________ 20___ року __________ 

(підпис) 
_________________________ 

(П. І. Б. заявника) 
 

Отримав: 

 

    

"___" ____________ 20___ року __________ 
(підпис) 

__________________________ 
(П. І. Б., посада відповідальної 

особи, що прийняла заяву) 
____________ 
* Сума пенсійних коштів, що переводиться, розраховується адміністратором недержавного пенсійного фонду. 


