Document de informare şi solicitare a acordului participanţilor

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul
Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, anunţă astăzi, 16.03.2017 că a adus următoarele modificări
prospectului schemei de pensii facultative, avand in vedere urmatoarele:

1. in cazul Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative NN Optim:
- actualizarea unor date de contact ale Autoritatii de Supraveghere Financiara;
- actualizarea informatiilor referitoare la taxa de audit;
- modificarea valorii comisionului de administrare suportat din contributiile platite;
- modificarea informatiilor despre garantia oferita participantilor

Forma existenta

Forma propusa

Pct.

Pct.

Continut

Argumentare

Continut

Cap. 1, 5. Reglementare si supraveghere
Cap. 1, 5. Reglementare şi supraveghere
pct. 5
pct. 5
Autoritatea
competentă
în
domeniul
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi
reglementării şi supravegherii sistemului de pensii
supravegherii sistemului de pensii private din România este
private din România este Autoritatea de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), tel: 0800 825
Supraveghere Financiara (ASF), telefon: (+4)021627; fax: 021.659.60.51, 021.659.64.36, adresă de e-mail:
3301035, fax: (+4)021-3301031, adresă de e-mail:
office@asfromania.ro, denumită în continuare Autoritatea.
csspp@csspp.ro,
denumită
în
continuare
Autoritatea.

Actualizare
informatii coform
website:
www.asfromania.r
o

Cap. 2, h) Taxa de auditare a Fondului, care se plateste Cap. 2, h) Taxa de auditare a Fondului, care se plateste anual, este Actualizare
pct. 15.1, anual, este în cuantum de:
pct. 15.1, în cuantum de 28.250 (douazecisioptdemiidouasutecincizeci) informatii
h)
- pana la data de 31 decembrie 2015, h)
RON/an, inclusiv TVA;
22.600(douazecisidouademiisasesute) RON/an,
inlcusiv TVA;
- incepand cu 01 ianuarie 2016, 28.250
(douazecisioptdemiidouasutecincizeci) RON/an,
inclusiv TVA;
1

Cap. 2, 15.2. Cheltuielile legate de administrare suportate Cap. 2, 15.2. Cheltuielile legate de administrare suportate de
pct. 15.2, de participant sunt următoarele:
pct. 15.2, participant sunt următoarele:
a)
a) comision de administrare, care se a)
constituie prin deducerea unui procent de
a) comision de administrare, care se constituie
4,85% din contribuţiile plătite; această
prin deducerea unui procent din contribuţiile
deducere are loc înainte de convertirea
plătite; această deducere are loc înainte de
contribuţiilor în unităţi de fond;
convertirea contribuţiilor în unităţi de fond:
Procentul aplicat
pana la data de
19.09.2017 inclusiv
comision de
administrare

Cap. 2,
pct. 18,
A, 18.1
(preamb
ul)

A. Garantii
18.1. Administratorul
garantează
participantului că valoarea activului său personal
va fi cel puţin egală cu suma contribuţiilor nete
plătite la Fond plus lichidităţile băneşti transferate
de la un alt fond de pensii facultative - în
eventualitatea că Participantul s-a transferat la
Fond de la un alt fond de pensii facultative -, în
următoarele cazuri:

Cap. 2,
pct. 18,
A, 18.1
(preamb
ul)

4,85%

Modificarea valorii
comisionului
de
administrare
suportat
din
contributiile platite

Procentul aplicat
incepand cu data de
20.09.2017
1,7%

A. Garantii
18.1. Administratorul garantează participantului că
valoarea activului său personal va fi cel puţin egală cu suma
contribuţiilor nete plătite la Fond diminuate cu comisionul
procentual de administrare suportat din activul Fondului
(aplicat contributiilor nete ale fiecarui participant). Vor fi
garantate si lichidităţile băneşti transferate de la un alt
fond de pensii facultative, diminuate cu comisionul
procentual de administrare suportat din activul Fondului
(aplicat lichiditatilor banesti transferate ale fiecarui
participant) - în eventualitatea că Participantul s-a transferat
la Fond de la un alt fond de pensii facultative -, în
următoarele cazuri:

Modificare
informatii despre
garantia
oferita
participantilor.

Si
2. in cazul Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative NN Optim:
-

actualizarea unor date de contact ale Autoritatii de Supraveghere Financiara;
actualizarea informatiilor referitoare la taxa de audit;
modificarea valorii comisionului de administrare suportat din contributiile platite
modificarea informatiilor despre garantia oferita participantilor
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Forma existenta

Forma propusa

Pct.

Pct.

Continut

Argumentare

Continut

Cap. 1, 5. Reglementare si supraveghere
Cap. 1, 5. Reglementare şi supraveghere
pct. 5
pct. 5
Autoritatea
competentă
în
domeniul
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi
reglementării şi supravegherii sistemului de pensii
supravegherii sistemului de pensii private din România este
private din România este Autoritatea de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), fax:
Supraveghere Financiara (ASF), telefon: (+4)021021.659.60.51, 021.659.64.36, adresă de e-mail:
3301035, fax: (+4)021-3301031, adresă de e-mail:
office@asfromania.ro, denumită în continuare Autoritatea.
csspp@csspp.ro,
denumită
în
continuare
Autoritatea.

Actualizare
informatii coform
website:
www.asfromania.r
o

Cap. 2, h) Taxa de auditare a Fondului, care se plateste Cap. 2, h) Taxa de auditare a Fondului, care se plateste anual, este Actualizare
pct. 12.1, anual, este în cuantum de:
pct. 12.1, în cuantum de 28.250 (douazecisioptdemiidouasutecincizeci) informatii
h)
- pana la data de 31 decembrie 2015, h)
RON/an, inclusiv TVA;
22.600(douazecisidouademiisasesute) RON/an,
inlcusiv TVA;
- incepand cu 01 ianuarie 2016, 28.250
(douazecisioptdemiidouasutecincizeci) RON/an,
inclusiv TVA;
Cap. 2, 12.2. Cheltuielile legate de administrare suportate Cap. 2, 12.2. Cheltuielile legate de administrare suportate de
pct. 12.2, de participant sunt următoarele:
pct. 12.2, participant sunt următoarele:
a)
a) comision de administrare, care se a)
a) comision de administrare, care se constituie
constituie prin deducerea unui procent de
prin deducerea unui procent din contribuţiile
4,85% din contribuţiile plătite; această
plătite; această deducere are loc înainte de
deducere are loc înainte de convertirea
convertirea contribuţiilor în unităţi de fond:
contribuţiilor în unităţi de fond;
Procentul aplicat
pana la data de
19.09.2017 inclusiv

comision de
administrare

Cap.

2, A. Garantii

Cap.

2, A. Garantii

4,85%

Modificarea valorii
comisionului
de
administrare
suportat
din
contributiile platite

Procentul aplicat
incepand cu data de
20.09.2017
1,7%

Modificare
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pct. 15,
A, 15.1
(preamb
ul)

15.1. Administratorul
garantează
participantului că valoarea activului său personal
va fi cel puţin egală cu suma contribuţiilor nete
plătite la Fond plus lichidităţile băneşti transferate
de la un alt fond de pensii facultative - în
eventualitatea că Participantul s-a transferat la
Fond de la un alt fond de pensii facultative -, în
următoarele cazuri:

pct. 15,
A, 15.1
(preamb
ul)

15.1. Administratorul garantează participantului că informatii despre
valoarea activului său personal va fi cel puţin egală cu suma garantia
oferita
contribuţiilor nete plătite la Fond diminuate cu comisionul participantilor.
procentual de administrare suportat din activul Fondului
(aplicat contributiilor nete ale fiecarui participant). Vor fi
garantate si lichidităţile băneşti transferate de la un alt
fond de pensii facultative, diminuate cu comisionul
procentual de administrare suportat din activul Fondului
(aplicat lichiditatilor banesti transferate ale fiecarui
participant) - în eventualitatea că Participantul s-a transferat
la Fond de la un alt fond de pensii facultative -, în
următoarele cazuri:

În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, să îşi
exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimiţând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în Strada Costache
Negri nr. 1-5, sectorul 5, Bucureşti.

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalităţi, la un alt fond
de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.
Neexprimarea de obiecţii din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse
prospectului fondului de pensii facultative.
Noua valoare a comisionului de administrare, respectiv 1,7%, se va aplica incepand cu data de 20.09.2017
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a
exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin avizul nr. 71 din 10.03.2017 şi vor fi valabile de la
data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.
NN Asigurări de Viaţă S.A.
Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM
www.nn.ro
Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.
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