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Заснована у 2007 році українським OTP Bank (9,9%) та угорською компанією з управління

активами OTP Fund Management (90,1%)

Лідер на ринку управління активами, що працює з 2007 року. Протягом 14,5 років роботи

компанія регулярно очолює рейтинги з найкращими результатами роботи

Європейські стандарти інвестування та сервісу

Бездоганна репутація серед клієнтів та партнерів

Синергія співпраці з банківською групою ОТП (доступ до міжбанківського ринку ресурсів;

низькі трансакційні витрати, багаторівнева система ризик-менеджменту)

Загальний обсяг активів під управлінням більше 4 млрд. грн.:

• 7 публічних інвестиційних фондів

• 4 недержавних пенсійних фонди

• 8 венчурних фондів

• 4 портфелі страхових компаній

Високопрофесійна та досвідчена команда керуючих активами та спеціалістів

Про компанію ТОВ «КУА «ОТП Капітал» 



Пенсійна система України 

Вкладники (приватні особи або компанії) здійснюють внески на
пенсійний рахунок учасника

Кошти накопичуються у фонді на рахунку учасника та зростають за
рахунок інвестиційного доходу, згенерованого фондом

По досягненню пенсійного віку учасник отримує пенсійні виплати зі

свого рахунку. У період виплат кошти продовжують приносити
дохід.

Як працює Недержавний Пенсійний Фонд?



Надійність

Активи пенсійного фонду відокремлені від активів засновників, адміністратора, КУА, банку-зберігача, що забезпечує збереження

пенсійних активів, навіть у разі банкрутства чи ліквідації цих організацій.

НПФ не може бути оголошений банкрутом і ліквідований згідно з чинним законодавством України про банкрутство. У разі ліквідації НПФ

усі пенсійні накопичення переводяться до іншого недержавного пенсійного фонду.

Активи пенсійного фонду розподіляються між різними фінансовими інструментами, що дає змогу знизити інвестиційні ризики і

зберегти пенсійні кошти.

Відкритість 

Обов`язкове та регулярне оприлюднюється інформація про діяльність і результати аудиторських перевірок.

Контроль

Державне ліцензування діяльності адміністратора, компанії з управління активами та зберігача.

Кваліфікаційні вимоги до працівників компанії з управління активами, адміністратора і банку-зберігача, що дає змогу забезпечити їхній

достатній професійний рівень.

Система багатоступінчастого перехресного контролю – державний контроль, взаємний контроль суб’єктів НПЗ, контроль з боку учасників.

Система захисту та державний контроль НПФ

Управління активами Зберігання активів Адміністрування фонду

ТОВ «Компанія з управління активами «ОТП 

Капітал»

АТ «Піреус Банк МКБ» ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду 

«Центр персоніфікованого обліку»



Пенсійна система України Переваги та умови участі для учасників

Почати відкладати на пенсію з НПФ можна у будь-якому віці
• «Сам за себе»

• «За рідних» / «За неповнолітніх»

• «На користь співробітників»

Учасник фонду самостійно планує свою пенсію
• Немає мінімального терміну участі

• Немає мінімального внеску та обов’язкових платежів

• Учасник сам визначає пенсійний вік (але не раніше 10 років до офіційного – 50 років)

• Учасник сам обирає строк та періодичність виплат (не менше 10 років)

Пенсійні накопичення – це власність учасника
• Кошти, що накопичуються на пенсійному рахунку – приватна власність особи, на ім’я

якої відкрито рахунок

• Накопичені у НПФ кошти можуть переходити у спадок

Податкова знижка

• можливість щорічно повернути податок (18%) від внесеної суми (максимальна

сума від якої можна повернути податок - ₴ 38 136 у 2021 році)



Переваги для компанії-роботодавця

Кадрові переваги
 Унікальна мотивація - перевага на ринку праці

 Підвищення лояльності та зниження плинності кваліфікованих кадрів

 Покращення соціального іміджу компанії

 Безкоштовне та швидке впровадження

 Відсутність обов’язкових внесків та їхньої періодичності

 Моделювання принципу внесків згідно HR-цілей (стаж, посада, досягнення…)

 Можлива участь за будь-якого стану здоров’я, віку, громадянства…

 Універсальність послуг в будь-якому регіоні

 Гідні умови життя співробітників на пенсії

Податкові пільги
 Внески відносяться до валових витрат в повному обсязі

 Немає ЄСВ – внески не відносяться до фонду оплати праці

 Немає ПДФО (якщо внески в місяць не більше 15% зарплати та 2,5 мін. зарплати (16 250 грн.)

Порівняння підвищення зарплати та пенсійних внесків

Зарплата Внески

Загальні бюджет на винагороду співробітника 1 220 грн. 1 000 грн.

ЄСВ 22% -

Розмір винагороди після сплати ЄСВ 1 000 грн. 1 000 грн.

ПДФО та військовий збір 18% + 1,5% -

Фактична винагороди співробітника («на руки») 805 грн. 1 000 грн.



* При розрахунку використовувалася річна дохідність на рівні 12%, яка може кожного року як збільшуватися, так і зменшуватись.

Мені зараз (років) 20 25 30 35 40 45 50

До пенсії залишилось (років) 40 35 30 25 20 15 10

Моя щомісячна пенсія протягом 10 років

Якщо буду відкладати 

щомісяця (грн)

500 75 464 42 466 23 742 13 117 7 088 3 667 1 726

750 113 197 63 699 35 613 19 676 10 632 5 501 2 590

1 000 150 929 84 932 47 483 26 234 14 177 7 335 3 453

Калькулятор майбутньої пенсії

Програма недержавного пенсійного забезпечення – це можливість отримувати ДОДАТКОВУ до державної пенсію

В недержавному пенсійному фонді ви можете впливаєте на розмір своєї майбутньої пенсії. Ваша пенсія залежить від 

розміру внесків, їхньої періодичності, а також інвестиційного прибутку, що нараховуються на ці внески.

Розрахувати особисту пенсію можна на калькуляторі – www.otpcapital.com.ua

https://www.otpcapital.com.ua/pension-funds/fund-otp-pension/


При досягненні пенсійного віку – з 50 років

Виплати на 

визначений строк
Одноразова виплата

• Мінімум від 10 років

• Періодичність на вибір

учасника

Тільки при невеликій сумі

накопичень (<116 040 грн.*) 

Дострокові виплати

• Інвалідність, підтверджена довідкою медико-соціальної 

експертної комісії

• Критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо), 

підтверджений випискою з медичної карти чи висковком

лікарсько-консультативної комісії

• Виїзд на постійне проживання за кордон, підтверджений

документально

Податки

тільки з 60% виплати

ПДФО + військовий збір

(18+1,5%)

з усієї суми

ПДФО + військовий збір

(18+1,5%)

Податки

з усієї суми

ПДФО + військовий збір

(18+1,5%)

Не сплачують податки

учасники старше 70 років, інваліди І групи, спадкоємці I ступеню споріднення

Умови виплат та оподаткування



Пенсійний фонд 

з валютною стратегією

В основі інвестиційної стратегії фонду ФріФлайт –

захист коштів від девальвації національної валюти.

Активи фонду повністю розміщуються у валютні

інструменти та оцінюються за поточним курсом НБУ

для захисту від можливої девальвації. Таким чином,

при зростанні курсу долару, окрім валютної дохідності,

учасник отримуватиме дохід від девальвації.

Складові портфелю:

• Валютні державні облігації (ОВДП)

• Корпоративні валютні облігації

• Валютні депозити

• Акції міжнародних компаній (в перспективі)

• Корзина різних валют (в перспективі)

Пенсійний фонд 

зі збалансованою стратегією

Активи фонду розміщуються у різноманітні

інструменти в залежності від ситуації на фінансовому

ринку з метою диверсифікації, зниження ризиків та

отримання максимально можливої дохідності при

помірних ризиках.

У періоди можливої девальвації частина коштів

може бути інвестована у валютні інструменти для

захисту коштів та отримання додаткового прибутку.

Складові портфелю:

• Державні облігації (ОВДП) в гривні та валюті

• Корпоративні,муніціпальні облігації

• Депозити

• Акції українських компаній



«НПФ «ОТП Пенсія»: стратегія управління

Основні принципи:

• Дотримання законодавчих вимог щодо диверсифікації коштів та якості

інструментів

• Pизик-менеджмент OTP Group щодо надійності контрагентів та

фінансових інструментів

• Консервативна інвестиційна стратегія для захисту коштів від інфляції

Історична дохідність «НПФ «ОТП Пенсія» та інфляція

ОТП Пенсія



«НПФ «ФріФлайт»: стратегія управління

Основні принципи:

• Захисту від девальвації через інвестування у валютні активи

• Отримання валютної дохідності вище рівня депозитів

• Диверсифікація активів відповідно законодавства та ризик-менеджменту

OTP Group
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На скільки ефективно працюють мої кошти? 
Порівняння ОТП Пенсія з інфляцією, девальвацією та депозитами

475%

242%
244%



ТОВ «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Д)

(067) 585 17 44

pension@otpbank.com.ua

www.otpcapital.com.ua

www.otppension.com.ua

http://www.otpcapital.com.ua/
http://www.otppension.com.ua/

