DOCUMENT DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR
- PROIECT -

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul social 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, 11.11.2020, că a adus următoarele
modificări prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM ca urmare a:
-

actualizării comisioanelor bancare ca urmare a încheierii cu banca depozitară a unui nou act adițional;
actualizării taxei de audit ca urmare a încheierii contractului de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021;
clarificării procedurii prin care Participantul poate opera modificarea cuantumului contribuției.

In cazul Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, modificările vizează următoarele aspecte, confom
tabelului comparativ de mai jos:

Pct.
Cap.
I, pct.
4

Forma existentă
Conținut
4.
Informații despre auditorul
financiar extern
Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG
ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscriere
Registrul Autorității – Sectorul sistemului de
pensii private: AUD-RO-11922130, Avizul
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din
09.01.2007, Cod unic de înregistrare:
11909783, www.ey.com/ro

Pct.
Cap.
I, pct.
4

Forma propusă
Conținut
4. Pentru anul 2020 Auditorul Fondului este
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.,
cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul
sistemului de pensii private: AUD-RO-11922130,
Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din
09.01.2007, Cod unic de înregistrare: 11909783,
www.ey.com/ro;

Argumentare
Actualizarea textului având în vedere
schimbarea auditorului incepand cu anul
2021, în conformitate cu prevederile art.
21, din Norma nr. 13/2019 privind cadrul
unitar de desfășurare a auditului statutar
la entitățile autorizate, reglementate și
supravegheate de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară

Incepand cu anul 2021 Auditorul Fondului este
KPMG AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul
Autorității – Sectorul sistemului de pensii private:
AUD-RO-13009626, Avizul C.S.S.P.P., în prezent
A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod unic de
înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/.
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Cap.
II,
pct.
15.1
lit e

2. c. LEI – Circuit interbancar (viramente BRDalte bănci din România):
- Încasări: gratuit;
- Plăți (inclusiv comisionul BNR):
i. Ghișeu: până la 12,75 LEI;
ii. Online: până la 12,07 LEI;
d. Valută
- Încasări: gratuit;
- Plăți:
i. între clienții băncii: gratuit;
ii. în favoarea clienților altor bănci:
până la 0,02% din valoarea plății, min.
10 Euro, max. 150 Euro;
iii. speze SWIFT: gratuit;
iv. comisioane bănci corespondente
- comision OUR garantat: 20 Euro atât
pentru plăți efectuate în spațiul UE/EEA și
în moneda unuia dintre statele
aparținând UE/EEA, cât și pentru plăți în
afara UE/EEA indiferent de monedă;

Cap.
II,
pct.
15.1
lit e

2. c LEI– Circuit interbancar (viramente BRD
– alte bănci din România):
Încasări: gratuit;
Plăți (inclusiv comisionul
BNR):
i. ghiseu
• ≤ 500
2.75 lei
• 501-49.999 4.25 lei
• ≥ 50.000 12.75 lei
ii. online
• ≤ 500
2.53 lei
• 501-49.999 3.88 lei
• ≥ 50.000 12.07 lei
d.Valută
Încasări: gratuit;
Plăți:
i. Circuit intrabancar (intre
clientii bancii): gratuit;
ii. Circuit interbancar (in
favoarea clientilor altor
banci):
1.
Plati Euro, inclusiv LEI
către orice bancă din
spațiul SEPA cu exceptia
bancilor din Romania
pentru platile in lei)
a.
ghiseu, indiferent de
canalul de transmitere
(SEPA sau SWIFT):
i.
< 50.000 LEI (echiv.
EURO): 14,51 LEI;
ii.
≥ 50.000 LEI (echiv.
EURO): 20 LEI;
b.
online:
i.
< 50.000 LEI (echiv.
EURO): 5,51 LEI;

Actualizare comisioane bancare ca urmare
a incheierii cu banca depozitara a unui nou
act aditional
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ii.

≥ 50.000 LEI (echiv.
EURO): 11 LEI;
Nota: Comisionul va fi exprimat în RON, dar
va fi perceput din contul de EURO (pentru
plățile în EURO), la cursul BRD valabil la
momentul efectuării plății.
Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single
Euro Payments Area, Zona unică de plăți în
EURO) poate fi consultată la următorul link:
https://www.europeanpaymentscouncil.eu
2.

a.

b.

3.

Plati alte valute, inclusiv
LEI sau EURO ordonat in
tari din afara spatiului
SEPA
ghiseu:
0.02%/
operatiune, min 10 EUR
max 120 EUR, la care se
adauga eventualele speze
si comisioane percepute
de bancile corespondente;
online:
0.02%/
operatiune, min 10 EUR
max 100 EUR, la care se
adauga eventualele speze
si comisioane percepute
de bancile corespondente;
Comision "OUR" garantat:
20 EUR, se aplica pentru:
Plati in moneda
tranzactionala EUR catre
spatiul
Non
Sepa
Plati in moneda
tranzactionala USD sau
alte valute in spatiul
UE/EEA si Non SEPA.
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4.

3.d. transferuri interbancare în LEI,
viramente BRD -alte bănci din România:
i. 0
LEI/operațiune
pentru
plăți/participant cuprinse între 0-500 LEI;
ii. 4
LEI/operațiune
pentru
plăți/participant ce depășesc suma de
500 LEI*;
e. transferuri interbancare în afara
României în LEI sau în alte valuta:
i. 0,02% din valoarea plății, minim 10
Euro, maxim 150 Euro;
ii. comisioane bănci corespondente
- comision OUR garantat: 20 Euro atât
pentru plăți efectuate în spațiul UE/EEA și
în moneda unuia dintre statele aparținând
UE/EEA, cât și pentru plăți în afara UE/EEA
indiferent de monedă.

Speze
SWIFT:
EUR/mesaj.

0

3. d. transferuri interbancare în LEI, viramente
BRD – alte bănci din România:
i. 0 LEI/ operațiune pentru
plăți/participant cuprinse între
0-500 LEI;
ii. 4 LEI/ operațiune pentru
plăți/participant ce depășesc suma de 500
LEI*;
*Suma de 500 lei se calculează de catre
administrator, raportat la valoarea efectiv
transferată participantului cumulat cu
comisionul bancar aferent
* Comisioanele aferente plăţii impozitelor şi
contribuţiilor
datorate
de
participanţi/beneficiari la momentul plăţii
drepturilor cuvenite acestora vor fi suportate
de către administrator în situaţia în care
acestea se plătesc în tranşă unică lunară.
a.

1.

a.

i.
ii.

transferuri interbancare in
valuta**:
Plati Euro, inclusiv LEI către
orice bancă din spațiul SEPA cu
exceptia bancilor din Romania
pentru platile in lei)
ghiseu, indiferent de canalul
de transmitere (SEPA sau
SWIFT):
< 50.000 LEI (echiv. EURO):
14,51 LEI;
≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20
LEI;
Pagină 4 din 10

b.

*Suma de 500 Lei se calculează raportat la
valoarea efectiv transferată participantului
cumulat cu comisionul bancar aferent plății.
* Comisioanele aferente plății impozitelor și
contribuțiilor datorate de participanți/
beneficiari la momentul plății drepturilor
cuvenite acestora vor fi suportate de către
administrator în situația în care acestea se
plătesc în tranșă unică lunară.

online:
i. < 50.000 LEI (echiv. EURO): 5,51
LEI;
ii. ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11
LEI;
Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single
Euro Payments Area, Zona unică de plăți în
EURO) poate fi consultată la următorul link:
https://www.europeanpaymentscouncil.eu
2.

a.

b.

3.

4.

Plati alte valute, inclusiv LEI
sau EURO ordonat in tari din
afara spatiului SEPA
ghiseu: 0.02%/ operatiune,
min 10 EUR max 120 EUR, la
care se adauga eventualele
speze si comisioane percepute
de bancile corespondente;
online: 0.02%/ operatiune, min
10 EUR max 100 EUR, la care se
adauga eventualele speze si
comisioane percepute de
bancile corespondente;
Comision "OUR" garantat: 20
EUR, se aplica pentru:
Plati
in
moneda
tranzactionala EUR catre
spatiul
Non
Sepa
Plati in moneda
tranzactionala USD sau alte
valute in spatiul UE/EEA si Non
SEPA.
Speze SWIFT: 0 EUR/mesaj.

**Eventualele speze si comisioane
percepute de bancile corespondente vor fi
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prelevate din contul Administratorului
Fondului de Pensii Facultative NN Optim.
4. e. transferuri interbancare în valuta**:
1. Plati Euro, inclusiv LEI către orice
bancă din spațiul SEPA cu
exceptia bancilor din Romania
pentru platile in lei)
a. ghiseu, indiferent de canalul
de transmitere (SEPA sau SWIFT):
i.< 50.000 LEI (echiv. EURO):
14,51 LEI;
ii.≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20
LEI;
b. online:
i. < 50.000 LEI (echiv. EURO):
5,51 LEI;
ii. ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11
LEI;
Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single
Euro Payments Area, Zona unică de plăți în
EURO) poate fi consultată la următorul link:
https://www.europeanpaymentscouncil.eu
2.

a.

b.

Plati alte valute, inclusiv LEI sau
EURO ordonat in tari din afara
spatiului SEPA
ghiseu: 0.02%/ operatiune, min
10 EUR max 120 EUR, la care se
adauga eventualele speze si
comisioane percepute de bancile
corespondente;
online: 0.02%/ operatiune, min
10 EUR max 100 EUR, la care se
adauga eventualele speze si
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3.

4.

comisioane percepute de bancile
corespondente;
Comision "OUR" garantat: 20
EUR,
se
aplica
pentru:
- Plati in moneda tranzactionala
EUR catre spatiul Non Sepa
- Plati in moneda tranzactionala
USD sau alte valute in spatiul
UE/EEA si Non SEPA.
Speze SWIFT: 0 EUR/mesaj.

**Eventualele speze si comisioane percepute de
bancile corespondente vor fi prelevate din contul
Administratorului Fondului de Pensii Facultative
NN Optim.

Cap
II, pct
15.1
lit h

h) Taxa de auditare a Fondului, care se
plătește anual, este în cuantum de 28.250
(douăzecișioptdemiidouăsutecincizeci)
LEI/an, inclusiv TVA;

Cap
II, pct
15.1
lit h

h)
Taxa de auditare a Fondului, care
se plătește anual, este în cuantum de
28.250
(douăzecișioptdemiidouăsutecincizeci) LEI/
an, inclusiv TVA pentru anul 2020, iar
incepand cu anul 2021 este in cuantum de
28.560
(douazacisioptdemiicincisutesasezeci)
lei/an inclusiv TVA;

Cap
II,
pct.
4, v)

v) Participanții pot în orice moment să
modifice nivelul contribuției, cu
respectarea nivelului minim prevăzut în
prezentul prospect și a nivelului maxim
prevăzut de lege. Participanții pot să
suspende sau să înceteze contribuțiile la
Fond, înștiințând în scris, prin orice
mijloc care poate fi probat ulterior,

Cap
II,
pct.
4, v)

v) Participanții pot în orice moment să
modifice
nivelul
contribuției,
cu
respectarea nivelului minim prevăzut în
prezentul prospect și a nivelului maxim
prevăzut de lege. Participanții pot să
suspende sau să înceteze contribuțiile la
Fond, înștiințând în scris, prin orice mijloc
care
poate
fi
probat
ulterior,

Actualizare taxe audit ca urmare a
incheierii contractului de audit pentru
auditarea situatiilor financiare 2021

Clarificarea procedurii prin care
Participantul poate opera modificarea
cuantumului contribuției.
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Administratorul și angajatorul, după caz,
cu cel puțin 30 de zile calendaristice
înainte de data suspendării sau încetării
contribuțiilor. În situația în care
Participanții doresc să micșoreze
valoarea contribuției minime stabilite
prin actul de aderare sau prin
înștiințările scrise ulterioare, cu
respectarea nivelului minim prevăzut în
prezentul prospect, trebuie să înștiințeze
în scris, prin orice mijloc care poate fi
probat ulterior, Administratorul înainte
de momentul plății.

Administratorul și angajatorul, după caz, cu
cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de
data suspendării sau încetării contribuțiilor.
În situația în care Participanții doresc să
modifice valoarea contribuției minime
stabilite prin actul de aderare sau prin
înștiințările ulterioare, cu respectarea
nivelului minim si maxim prevăzut în
prezentul prospect, trebuie să înștiințeze
Administratorul, în scris sau prin orice
mijloc care poate fi probat ulterior, înainte
de momentul plății.

In cazul Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, modificările vizează următoarele aspecte,
confom tabelului comparativ de mai jos:

Pct.
Cap. I,
pct. 4

Forma existentă
Conținut
4.
Informații despre auditorul financiar
extern
Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG
ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscriere
Registrul Autorității – Sectorul sistemului de
pensii private: AUD-RO-11922130, Avizul
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din
09.01.2007, Cod unic de înregistrare: 11909783,
www.ey.com/ro

Pct.
Cap. I,
pct. 4

Forma propusă
Conținut
4. Pentru anul 2020 Auditorul Fondului este
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod
înscriere Registrul Autorității – Sectorul sistemului
de pensii private: AUD-RO-11922130, Avizul
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din
09.01.2007, Cod unic de înregistrare: 11909783,
www.ey.com/ro;
Incepand cu anul 2021 Auditorul Fondului este
KPMG AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul
Autorității – Sectorul sistemului de pensii private:
AUD-RO-13009626, Avizul C.S.S.P.P., în prezent
A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod unic de
înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/ .

Argumentare
Actualizarea
textului
având
în
vedere
schimbarea auditorului
incepand cu anul 2021, în
conformitate
cu
prevederile art. 21, din
Norma
nr.
13/2019
privind cadrul unitar de
desfășurare a auditului
statutar la entitățile
autorizate, reglementate
și supravegheate de către
Autoritatea
de
Supraveghere Financiară
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Cap II,
pct 12.1
h)

Cap. II,
pct. 3, b)

h)Taxa de auditare a Fondului, care se plătește
anual, este în cuantum de 28.250
(douăzecișioptdemiidouăsutecincizeci) LEI/an,
inclusiv TVA;

Participanții pot în orice moment să modifice
nivelul contribuției, cu respectarea nivelului
minim prevăzut în prezentul prospect și a
nivelului maxim prevăzut de lege. Participanții
pot să suspende sau să înceteze contribuțiile la
Fond, înștiințând în scris, prin orice mijloc care
poate fi probat ulterior, Administratorul și
angajatorul, după caz, cu cel puțin 30 de zile
calendaristice înainte de data suspendării sau
încetării contribuțiilor. În situația în care
Participanții doresc să micșoreze valoarea
contribuției minime stabilite prin actul de aderare
sau prin înștiințările scrise ulterioare, cu
respectarea nivelului minim prevăzut în prezentul
prospect, trebuie să înștiințeze în scris, prin orice
mijloc care poate fi probat ulterior,
Administratorul înainte de momentul plății.

Cap II,
pct 12.1
h)

Cap. II,
pct. 3,
b)

h) Taxa de auditare a Fondului, care se plăteşte
anual,
este
în
cuantum
de
28.250
(douăzecişioptdemiidouăsutecincizeci)
LEI/an,
inclusiv TVA; Incepand cu anul 2021 taxa de
auditare este in cuantum de 28.560
(douazacisioptdemiicincisutesasezeci)
lei/an
inclusiv TVA;

Actualizare taxe audit ca
urmare
a
incheierii
contractului de audit
pentru
auditarea
situatiilor financiare 2021

Participanții pot în orice moment să modifice
nivelul contribuției, cu respectarea nivelului
minim prevăzut în prezentul prospect și a
nivelului maxim prevăzut de lege. Participanții pot
să suspende sau să înceteze contribuțiile la Fond,
înștiințând în scris, prin orice mijloc care poate fi
probat ulterior, Administratorul și angajatorul,
după caz, cu cel puțin 30 de zile calendaristice
înainte de data suspendării sau încetării
contribuțiilor. În situația în care Participanții
doresc să modifice valoarea contribuției minime
stabilite prin actul de aderare sau prin înștiințările
ulterioare, cu respectarea nivelului minim si
maxim prevăzut în prezentul prospect, trebuie să
înștiințeze Administratorul, în scris sau prin orice
mijloc care poate fi probat ulterior, înainte de
momentul plății.

Clarificarea procedurii
prin care Participantul
poate opera modificarea
cuantumului contribuției.

În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a 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., la sediul social din
Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, Bucureşti.
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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 calendaristice precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor
aduse prospectului fondului de pensii facultative.
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. xx din xx.xx.xxxx 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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