Transfer activ CE
Conform Regulamentului privind Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene numărul 723/2004,
persoanele care au activat ca funcţionari europeni în cadrul instituţiilor Comisiei Europene şi în numele
cărora s-au achitat contribuţii la un fond de pensii îşi pot transfera contravaloarea activului acumulat în
străinătate către un fond de pensii facultative din România care îndeplineşte condiţiile menţionate în
Regulament, cu privire la transferul drepturilor de pensie dobândite în timpul desfăşurării de activităţi în
serviciul Comunităţilor Europene.
În acest sens, vă informăm că NN Asigurări de Viaţă S.A. administrează două fonduri de pensii facultative
care îndeplinesc condiţiile menţionate în Regulament şi anume:
 Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară –
Sectorul Pensii Private la data de 15/05/2007 prin decizia nr. 10 şi


Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară –
Sectorul Pensii Private la data de 10/07/2007 prin decizia nr. 40.

În plus, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitatea sa de administrator de fonduri de pensii facultative, se
regăseşte şi pe lista întocmită de Comisia Europeană şi pusă la dispoziţia foştilor funcţionari europeni,
astfel încât compania a fost deja solicitată în vederea procesării de transferuri de acest tip, având
dezvoltate proceduri şi procese care respectă atât legislaţia română în vigoare în domeniul pensiilor
facultative, cât şi legislaţia europeană.
Primul pas pentru realizarea transferului către unul din Fondurile de Pensii Facultative NN îl reprezintă
semnarea unui act de aderare la unul dintre cele două Fonduri, fie prin intermediul unui agent de
marketing, fie la sediul central al NN Asigurări de Viaţă.
Pentru mai multe informaţii privind transferul drepturilor de pensie de la Comisia Europeană către NN
Asigurări de Viaţă S.A., vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail customercare@nn.ro sau la
numărul de telefon 021 403.83.20, de luni până vineri între orele 9:00 - 17:30.

