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Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м.Маріуполя , нагадує, що
з 1 серпня 2016 року розпочато видачу нових платіжних карток, які одночасно є
електронними пенсійними посвідченнями (ЕПП). ЕПП виконуватиме одночасно дві
функції – платіжної картки й посвідчення особи одержувача пенсії.
Важливо!!!
Документи на виготовлення ЕПП заявники подають особисто в Управління Пенсійного
фонду України, а отримувати виготовлене посвідчення необхідно у відділенні
Ощадбанку, яке зазначене в заяві на виготовлення.

Перелік документів для виготовлення електронного пенсійного посвідчення:

- паспорт;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний
код);

- довідка про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи;

- 1 фотокартка 30 х 25 мм, розмір зображення овалу обличчя на фотографії має займати
не менше 70–80% фотографії.

Копії вказаних документів не потрібні.
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Спеціаліст управління Пенсійного фонду на основі отриманих документів, заповнює
заяву, надає пенсіонеру для перевірки та підпису, вклеює фотокартку особи в Заяву,
відскановує надані документи та заяву і передає їх на центральний рівень, де і
здійснюватиметься обмін інформацією з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Посвідчення виготовляється упродовж 30 робочих днів із моменту подання заяви.
Отримати готове ЕПП пенсіонер має особисто у відділенні Ощадбанку, зазначеному у
заяві. Або ж, за неповнолітніх і недієздатних одержувачів пенсій, отримують законні
представники, опікуни, піклувальники.

Важливо!!! Надалі одержувачу пенсії доведеться проходити обов’язкову фізичну
ідентифікацію, тобто особисто з’являтися у відділення Ощадбанку, де було отримано
ЕПП. Перші два рази – що шість місяців, надалі – що 12 місяців. Термін дії ЕПП – 3 роки.
Після завершення терміну дії воно перевипускається за кошт Ощадбанку.

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2106р № 1028
встановлено, що фізична ідентифікація клієнта з числа вимушених переселенців, якому
відкрито поточний рахунок в установах Ощадбанку для отримання пенсії, до отримання
ним в установленому порядку платіжної карти (ЕПП), яка одночасно є пенсійним
посвідченням, здійснюється кожні 3 місяці з дня відкриття рахунку.
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