Contractul de Societate Civilă
al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM
1. Părţile contractante
Prezentul contract de societate civilă particulară se încheie
între:
Participanți:

în calitate de asociaţi, prin care se constituie Fondul de
Pensii Facultative NN OPTIM, în conformitate cu
prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă
particulară şi cu dispoziţiile Legii numărul 204/2006 privind
pensiile facultative şi ale Normei Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private numărul 3/2006 privind
autorizarea fondului de pensii facultative.

între clase de active, cât şi în interiorul acestora, în limitele
prevăzute de Lege şi Norme.
Protejarea intereselor participanţilor constituie scopul
activităţii Comisiei şi se realizează prin asigurarea de către
Comisie a unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii
private şi informarea asupra acestuia.

6. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cele prevăzute în Lege,
Norme, prezentul contract şi în prospectul schemei de
pensii facultative al Fondului.
Toţi participanţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se
aplică un tratament nediscriminatoriu.

2. Denumirea Fondului
Denumirea fondului de pensii facultative este Fondul de
Pensii Facultative NN OPTIM şi va fi denumit în continuare
„Fondul”.

Pe toată durata prezentului contract participanţii au
datoria să îşi îndeplinească obligaţiile asumate şi să îşi
exercite drepturile cu bună-credinţă.
Drepturile participanţilor sunt incesibile.

3. Fundamentarea legală a constituirii Fondului
Fondul se constituie ca societate civilă particulară, fără
personalitate juridică, în conformitate cu prevederile
Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu
dispoziţiile Legii numărul 204/2006 privind pensiile
facultative (denumită în continuare „Legea”) şi ale
normelor date în aplicarea acesteia (denumite în
continuare „Normele”) de către Comisia de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private (denumită în continuare
„Comisia”).

4. Durata Fondului
Durata Fondului este nelimitată, cu începere de la data
încheierii prezentului contract şi a autorizării Fondului de
către Comisie.

5. Obiectivele Fondului
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor
financiare de la asociaţi care dobândesc calitatea de
participanţi prin semnarea actului individual de aderare la
prospectul schemei de pensii facultative al Fondului şi
creşterea pe termen lung a capitalului investit, în scopul
dobândirii de către participanţi a unei pensii facultative.
Acest obiectiv va fi urmărit prin investirea într-o structură
mixtă de clase de active cu profile diferite de risc şi
performanţă, precum şi prin diversificarea prudenţială atât

7. Limitele mandatului acordat fondatorilor
Limitele mandatului acordat fondatorilor sunt cele
prevăzute Lege, Norme şi prezentul contract.
Fondatorii au iniţiativa constituirii Fondului.
Membrii fondatori îndeplinesc toate condiţiile necesare
pentru a fi participant, prevăzute de Lege şi de Norme.
Membrii fondatori vor semna un contract de administrare
cu o societate de administrare a fondurilor de pensii
facultative, autorizată de Comisie în acest sens, prin care
Fondul îşi însuşeşte una dintre schemele de pensii al cărei
prospect a fost autorizat de Comisie. Prin contractul de
administrare membrii fondatori ai Fondului împuternicesc
administratorul să reprezinte Fondul în raporturile cu terţii,
inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Contractul de
administrare se va negocia şi se va încheia în limitele
stabilite prin Lege şi Norme.
Societatea de administrare a fondurilor de pensii
facultative desemnată de asociaţi să administreze Fondul
este NN Asigurări de Viaţă S.A.

Valoarea iniţială a unei unităţi de fond va fi de 10 (zece) lei
(RON).

Conform Legii, societatea de administrare a fondurilor de
pensii facultative trebuie să acţioneze în interesul
participanţilor. De asemenea, protecţia participanţilor se
asigură, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi în limitele
stabilite de acestea şi de către Comisie şi alte autorităţi
desemnate ale statului.

9. Forţa majoră

11. Dobândirea calităţii de parte contractuală

Prin forţă majoră se înţeleg situaţiile de fapt imprevizibile
şi neînlăturat, independente de voinţa părţilor, cum ar fi
războiul, greva, incendiul, catastrofa naturală sau alte
evenimente similare care au loc după intrarea în vigoare a
contractului şi împiedică sau întârzie una sau mai multe
părţi sau toate părţile să-şi îndeplinească, parţial sau total,
obligaţiile asumate prin contract.

Aderarea la Fond este o opţiune individuală.

Intervenţia unui caz de forţă majoră exclude în întregime
angajarea răspunderii civile dacă producerea prejudiciului
a fost determinată exclusiv de o asemenea împrejurare.

12. Clauze finale

10. Încetarea contractului. Proceduri şi modalităţi de
protecţie a participanţilor

Litigiile privind interpretarea şi executarea prezentului
Contract se vor înainta spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente potrivit legislaţiei române în
vigoare, dacă nu vor putea fi rezovate pe cale amiabilă.

8. Unitatea de fond
Unitatea de fond reprezintă o diviziune a Fondului care
atestă un drept de proprietate în Fond.

Prezentul contract încetează de plin drept şi fără
intervenţia instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute în
Codul civil şi în Lege. Moartea unuia dintre asociaţi nu
constituie cauză de încetare a prezentului contract.
Patrimoniul societăţii se lichidează după încasarea
creanţelor şi plata datoriilor. Activul şi pasivul societăţii se
împart între asociaţi, proporţional cu aportul social şi
având în vedere prevederile legale aplicabile.

Persoana care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate
prevăzute de Lege şi de Norme va dobândi calitatea de
participant, parte la contractul de societate civilă şi la
prospectul schemei de pensii, prin semnarea actului
individual de aderare.

Modificarea prezentului contract se poate face numai cu
îndeplinirea formalităţilor prevăzute de legislaţia
aplicabilă.

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură
orice altă înţelegere anterioară lui.
Prezentul contract s-a încheiat în data de 07 iunie 2007, în
București, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, câte 1
(unul) pentru fiecare parte şi a fost actualizat în data de 31
august 2015.
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