Адміністратору
ТОВ «КУА–АПФ «Тройка Діалог Україна»
(найменування адміністратора)

недержавного пенсійного фонду
Відкритого недержавного пенсійного
фонду «Емерит-Україна»
(повне найменування фонду)

ЗАЯВА
учасника фонду про визначення пенсійного віку
В клітинах
зазначте літери
своїх прізвища,
ім’я, по батькові
В клітинах
зазначте літери
серії та цифри
номеру свого
паспорту
В рядку впишіть
дату видачі свого
паспорту та орган,
що його видав
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(прізвище, ім’я, по батькові)

паспортні дані:
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виданий 15.05.1996 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві
(дата видачі та орган, що видав)

або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу:

В клітинах
зазначте цифри
свого ІПН (учасники,
які не отримували
ІПН, вписують два
нулі, серію та номер
свого паспорту,
наприклад
00СК123456)

В клітинах
зазначте цифри
обраної Вами дати
настання
пенсійного віку
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(номер індивідуального пенсійного рахунку)

визначаю свій пенсійний вік з дати:
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Мені відомо, що:
мій пенсійний вік може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим
державним пенсійним страхуванням, але не більш ніж на 10 років. Пенсійний вік може бути більшим від пенсійного
віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням;
у пенсійному контракті мій пенсійний вік не встановлено;
я маю право змінити визначений мною в цій заяві пенсійний вік шляхом подання про це іншої заяви адміністратору не
пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного мною пенсійного віку;
для отримання одноразової пенсійної виплати або переведення коштів до іншої фінансової установи я повинен
(повинна) подати відповідну заяву адміністратору фонду на дату настання визначеного мною пенсійного віку;
для отримання виплати на визначений строк я повинен (повинна) укласти договір про виплату пенсії на визначений
строк до дати настання визначеного мною пенсійного віку;
у разі неподання заяви на здійснення одноразової пенсійної виплати, заяви на переведення коштів або неукладання
договору про виплату пенсії на визначений строк у встановлені законодавством строки ця заява буде анульована
адміністратором.

Поставте відмітку в
клітині з написом
«одноразова»

Визначаю вид пенсійної виплати (відмітити необхідне):
одноразова;
пенсія на визначений строк.

Проставте дату
заповнення заяви

« 15 »

червня

20 15 року

І.І. Іванов
(підпис)

(П. І. Б. учасника фонду)

(підпис)

(П. І. Б., посада відповідальної особи, що
прийняла заяву)

Підпишіть заяву
Впишіть свої
ініціали та
прізвище

Отримав:
«

»

20
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