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, 05.02.2019, că a adus următoarele modificări prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii
Facultative NN OPTIM ca urmare a:
-

-

Alinierea prevederilor privind utilizarea oricăror mijloace de probă şi pentru situaţia în care participanţii doresc să suspende
sau să înceteze contributiile la fond
Actualizării unor informaţii prin raportare la prevederile Contractului de Depozitare încheiat între NN Asigurări de Viaţă
S.A., in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM si BRD – Groupe Société Générale S.A., in
calitate de Depozitar al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 5,
după cum urmează:
- introducerea unei mentiuni pentru contul DIP pentru plati esalonate
- actualizarea valorii comisioanelor
- introducerea comisionului pentru plăţi efectuate către participanti in conturi din afara ţării
- eliminarea posibilităţii retragerii de numerar
Revizuirea unor greşeli gramaticale.

In cazul Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, modificarile vizeaza
urmatoarele aspect, confom tabelului comparativ de mai jos:
Forma existentă
Pct.

Conţinut

Forma propusă
Pct.

Conţinut

Capitolul I, Număr de ordine la Oficiul Național al Registrului Capitolul Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului de pe
art. 2, alin. 4 Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti I, art. 2, lângă Tribunalul Bucureşti J40/475/1997
J40/475/1997
alin. 4
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Capitolul II, 3.1. Condiţii de eligibilitate a participanţilor
Capitolul
art. 3, alin. O persoană eligibilă devine participant la un fond de II, art. 3,
3.1
pensii facultative ca urmare a îndeplinirii, în mod alin. 3.1
cumulativ, a următoarelor condiţii:
a) aderă la un fond de pensii facultative prin
semnarea unui act individual de aderare în forma
autorizată de Autoritate;
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de
pensii facultative, în cuantumul minim prevăzut în
actul individual de aderare încheiat cu un
administrator de fonduri de pensii facultative
autorizat conform legislaţiei în vigoare.
Sunt persoane eligibile: angajatul, funcţionarul public
sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate
independentă, potrivit legii, persoana care îşi
desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este
numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori
judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei
societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi
altă persoană care realizează venituri din activităţi
profesionale sau agricole, care aderă la un fond de
pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele
căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii
facultative şi are un drept viitor la o pensie
facultativă.
Dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se face
prin declaraţia pe proprie răspundere a potenţialului
participant, dată la momentul completării actului
individual de aderare la Fond.

3.1. Condiţii de eligibilitate a participanţilor
O persoană eligibilă devine participant la un fond de
pensii facultative ca urmare a îndeplinirii, în mod
cumulativ, a următoarelor condiţii:
a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea
unui act individual de aderare în forma autorizată de
Autoritate;
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii
facultative, în cuantumul minim prevăzut în actul
individual de aderare încheiat cu un administrator de
fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei
în vigoare.
Sunt persoane eligibile: angajatul, funcţionarul public
sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate
independentă, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară
activitatea în funcţii elective sau care este numită în
cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti,
pe durata mandatului, membrul unei societăţi
cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum şi altă persoană care
realizează venituri din activităţi profesionale sau
agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi
care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit
contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept
viitor la o pensie facultativă.
Dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se face prin
declaraţia pe proprie răspundere a potenţialului
participant, dată la momentul completării actului
individual de aderare la Fond.

Capitolul II, Potenţialul participant va fi informat de către Capitolul Potenţialul participant va fi informat de către
art. 3, alin. Administrator prin intermediul agentului de II, art. 3, Administrator prin intermediul agentului de marketing
Pagină 2 din 18

3.2, al doilea marketing despre conţinutul şi termenii prospectului alin. 3.2,
paragraf
schemei de pensii facultative în vigoare la data al doilea
semnării.I În cazul în care persoana eligibilă optează paragraf
pentru semnarea actului individual de aderare pe
suport informatic specializat utilizând semnătura
biometrică, agentul de marketing are obligaţia să
transmită persoanei eligibile un exemplar semnat al
actului individual de aderare, pe adresa de e-mail a
acesteia sau la adresa de domiciliu ori de
corespondenţă, după caz.
Capitolul II, i) Contribuţia totală a fiecărui participant la Fond se
art. 4, pct. i) stabileşte prin actul individual de aderare. Valoarea
totală a acesteia este de minimum 45
(patruzecişicinci) RON/lună şi nu va depăşi limita
maximă a contribuţiei prevăzută de lege, respectiv
15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul
asimilat acestuia al participantului. Contribuţia se
virează doar în contul colector al Fondului NN OPTIM,
deschis la banca depozitară.
Capitolul II,
iii) Contribuţia se virează fie de către angajator în
art. 4, pct.
numele participantului, fie de către participant, în
iii)
condiţiile Legii, odată cu contribuţiile de asigurări
sociale obligatorii, în contul Fondului. În vederea
convertirii
contribuţiilor,
identificarea
participanţilor se va face în baza codului numeric
personal. În situaţia în care contribuţia este
împărţită între angajat şi angajator, plata
contribuţiei va fi efectuată de către angajator.
Capitolul II,
v) Participanţii pot în orice moment să modifice
art. 4, pct.
nivelul contribuţiei, cu respectarea nivelului minim
v), vi), vii)
prevăzut în prezentul prospect şi a nivelului maxim
prevăzut de lege. Participanţii pot să suspende sau să

despre conţinutul şi termenii prospectului schemei de
pensii facultative în vigoare la data semnării. În cazul în
care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului
individual de aderare pe suport informatic specializat
utilizând semnătura biometrică, agentul de marketing
are obligaţia să transmită persoanei eligibile un exemplar
semnat al actului individual de aderare, pe adresa de email a acesteia sau la adresa de domiciliu ori de
corespondenţă, după caz.

Capitolul i)Contribuţia totală a fiecărui participant la Fond se
II, art. 4, stabileşte prin actul individual de aderare. Valoarea
pct. i)
acesteia este de minimum 45 (patruzecişicinci) Lei/lună
şi nu va depăşi limita maximă a contribuţiei prevăzută de
lege, respectiv 15% din venitul salarial brut lunar sau din
venitul asimilat acestuia al participantului. Contribuţia se
virează doar în contul colector al Fondului NN OPTIM,
deschis la banca depozitară.
Capitolul
II, art. 4,
pct. iii)

iii) Contribuţia se virează fie de către angajator în numele
participantului, fie de către participant, în condiţiile Legii,
odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în
contul Fondului. În vederea convertirii contribuţiilor,
identificarea participanţilor se va face în baza codului
numeric personal.

Capitolul
II, art. 4,
pct. v),
vi), vii)

v) Participanţii pot în orice moment să modifice nivelul
contribuţiei, cu respectarea nivelului minim prevăzut în
prezentul prospect şi a nivelului maxim prevăzut de lege.
Participanţii pot să suspende sau să înceteze
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înceteze contribuţiile la Fond, înştiinţând în scris
Administratorul şi angajatorul, după caz, cu cel puţin
30 de zile calendaristice înainte de data suspendării
sau încetării contribuţiilor. În situaţia în care
Participanţii doresc să micşoreze valoarea
contribuţiei minime stabilite prin actul de aderare
sau prin înştiinţările scrise ulterioare, cu respectarea
nivelului minim prevăzut în prezentul prospect,
trebuie să înştiinţeze în scris, sau prin orice alt mijloc
care poate fi probat ulterior, Administratorul înainte
de momentul plăţii.
vi) Angajatorul poate în orice moment să modifice, să
suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond cu
înştiinţarea în scris sau prin orice alt mijloc care poate
fi probat ulterior, a Administratorului cel târziu la
data plăţii. În cazul în care este efectuat un virament
în numele unui participant de către un alt angajator
decât cel menţionat în actul individual de aderare ca
plătitor, iar acesta nu a înştiinţat Administratorul cu
privire la încetarea plăţilor, Administratorul va
actualiza angajatorul plătitor şi va aloca contribuţia în
baza viramentului efectuat.
vii) Reluarea plăţii contribuţiilor de către
participant/angajator pentru ultima lună neplătită se
poate face oricând fără înştiinţarea prealabilă a
Administratorului.
Reluarea plăţii pentru o lună diferită de ultima lună
neplătită se realizează prin înştiinţarea în scris sau
prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, a
Administratorului cu cel puţin 30 (treizeci) de zile
calendaristice înainte de data plăţii.

contribuţiile la Fond, înştiinţând în scris, prin orice mijloc
care poate fi probat ulterior, Administratorul şi
angajatorul, după caz, cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înainte de data suspendării sau încetării
contribuţiilor. În situaţia în care Participanţii doresc să
micşoreze valoarea contribuţiei minime stabilite prin
actul de aderare sau prin înştiinţările scrise ulterioare, cu
respectarea nivelului minim prevăzut în prezentul
prospect, trebuie să înştiinţeze în scris, prin orice mijloc
care poate fi probat ulterior, Administratorul înainte de
momentul plăţii.
vi) Angajatorul poate în orice moment să modifice, să
suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond cu
înştiinţarea în scris, prin orice mijloc care poate fi probat
ulterior, a Administratorului cel târziu la data plăţii. În
cazul în care este efectuat un virament în numele unui
participant de către un alt angajator decât cel menţionat
în actul individual de aderare ca plătitor, iar acesta nu a
înştiinţat Administratorul cu privire la încetarea plăţilor,
Administratorul va actualiza angajatorul plătitor şi va
aloca contribuţia în baza viramentului efectuat.
vii)
Reluarea
plăţii contribuţiilor
de
către
participant/angajator pentru ultima lună neplătită se
poate face oricând fără înştiinţarea prealabilă a
Administratorului.
Reluarea plăţii pentru o lună diferită de ultima lună
neplătită se realizează prin înştiinţarea în scris, prin orice
mijloc care poate fi probat ulterior, a Administratorului
cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de
data plăţii.
Modificarea, suspendarea, încetarea sau reluarea
contribuţiilor de către participant sau de către angajator
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se realizează fără ca activul personal al participantului
pentru care se plăteşte şi calitatea de participant să fie
afectate.

Modificarea, suspendarea, încetarea sau reluarea
contribuţiilor de către participant sau de către
angajator se realizează fără ca activul personal al
participantului pentru care se plăteşte şi calitatea de
participant să fie afectate.
Capitolul II,
art. 5, pct. i)

i)În situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte Capitolul
obligaţia de plată a contribuţiei stabilite prin actul II, art. 5,
individual de aderare pentru o perioadă mai mare de pct. i)
3 luni consecutive de la scadenţa obligaţiei şi nu a
înştiinţat în scris Administratorul, acesta din urmă
poate să considere suspendată plata contribuţiei,
fără ca activul personal al participantului şi calitatea
de participant să fie afectate;

i) În situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte
obligaţia de plată a contribuţiei stabilite prin actul
individual de aderare pentru o perioadă mai mare de 3
luni consecutive de la scadenţa obligaţiei şi nu a înştiinţat
în scris, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior,
Administratorul, acesta din urmă poate să considere
suspendată plata contribuţiei, fără ca activul personal al
participantului şi calitatea de participant să fie afectate;

Capitolul art.
5, pct. ii)

ii)Administratorul notifică deîndată, dar nu mai târziu de
30 de zile calendaristice, participantul şi/sau angajatorul,
cu privire la suspendarea plăţii contribuţiei;

Capitolul
art. 5,
pct. ii)

ii) Administratorul notifică de îndată, dar nu mai târziu de 30
de zile calendaristice, participantul şi/sau angajatorul, cu
privire la suspendarea plăţii contribuţiei;

Capitolul II,
art. 13, 13.2

13.2. Contribuţiile şi transferul de lichidităţi Capitolul
băneşti la Fond se convertesc în unităţi de fond în II, art. 13,
maximum 4 (patru) zile lucrătoare de la data încasării 13.2
acestora. Sumele neidentificate în acest interval de 4
zile vor fi returnate plătitorului. Valoarea iniţială a
unei unităţi de fond va fi de 10 (zece) RON.

13.2 Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la
Fond se convertesc în unităţi de fond în maximum 4
(patru) zile lucrătoare de la data încasării acestora.
Sumele neidentificate în acest interval de 4 zile vor fi
returnate plătitorului. Valoarea iniţială a unei unităţi de
fond va fi de 10 (zece) Lei.
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Capitolul II,
art. 15, 15.1,
b)

b) comision de depozitare în valoare de până la Capitolul
55.000 RON/an.
II, art. 15,
15.1, b)

b) comision de depozitare în valoare de până la 55.000
LEI/an.

Capitolul II,
art. 15, 15.1,
d)

d) comisioane de tranzacţionare percepute de Capitolul
depozitar/custode:
II, art. 15,
15.1, d)
1. pentru piaţa locală:
- Instrucţiuni manuale (fax, email): până la 50
RON/tranzacţie
- Instrucţiuni automate (swift, ftp): până la 30
RON/ tranzacţie
2. pentru pieţele străine:
- Pieţe zona EURO şi pieţe mature: până la 150
RON/tranzacţie/tip tranzacţie
- Pieţe emergente: până la 200
RON/tranzacţie/tip tranzacţie
- Modificare sau anulare tranzacţii: până la 75
RON/tranzacţie
3. transferuri internaţionale (altele decât cele
pentru decontarea tranzacţiilor):
- corporate action:
- Transferuri în EURO: până la 15
EURO/transfer
- Alte monede: până la 20 EURO/transfer
4. Intermedierea tranzacţiilor pe piaţa
primară pentru titlurile de stat emise în RON:
până la 35 EUR/tranzacţie + comision SAFIR
5. intermedierea tranzacţiilor pe piaţa
secundară pentru titluri de stat/certificate de
trezorerie:
- BRD intermediar: franco
- alţi intermediari:

d) comisioane de tranzacţionare percepute de
depozitar/custode:
1. pentru piaţa locală:
- Instrucţiuni manual (fax, email): până la 50
LEI/tranzacţie
- Instrucţiuni automate (swift): până la 30 LEI/ tranzacţie
2. pentru pieţele străine:
- Pieţe zona Euro şi pieţe mature: până la 150
LEI/tranzacţie/tip tranzacţie
- Pieţe emergente: până la 200 LEI/tranzacţie/tip
tranzacţie
- Modificare sau anulare tranzacţii: până la 75
LEI/tranzacţie
3. transferuri internaţionale (altele decât cele
pentru decontarea tranzacţiilor):
- corporate action:
- Transferuri în Euro: până la 15 Euro/transfer
- Alte monede: până la 20 Euro/transfer
4. Intermedierea tranzacţiilor pe piaţa primară
pentru titlurile de stat emise în LEI: până la 35
Euro/tranzacţie + comision SAFIR
5. intermedierea tranzacţiilor pe piaţa secundară
pentru titluri de stat/certificate de trezorerie:
- BRD intermediar: franco
- alţi intermediari:
• Până la 75 LEI + SAFIR pentru TS denominate în
LEI;
Pagină 6 din 18

Capitolul II,
art. 15, 15.1,
e), 2. b

• Până la 75 RON + SAFIR pentru TS
denominate în RON;
• Până la 35 EURO + SAFIR pentru TS
denominate în alte valute
6. transfer fără plată titluri de stat între pieţe
BVB/OTC: până la 75 RON + comision SAFIR +
comision ROCLEAR/simbol
7. transfer titluri de stat către alţi dealeri piaţa
OTC: până la 75 RON + comision SAFIR/simbol
8. Încasare de dobândă pentru certificatele
de trezorerie în RON
- Colectare cupon: Franco
- Principal primit la maturitate: Franco
b) RON – Circuit intrabancar (viramente BRDBRD)
- Încasări: gratuit;
- Plăţi: gratuit;

• Până la 35 Euro + SAFIR pentru TS denominate
în alte valute
6. transfer fără plată titluri de stat între pieţe
BVB/OTC: până la 75 LEI + comision SAFIR +
comision ROCLEAR/simbol
7. transfer titluri de stat către alţi dealeri piaţa
OTC: până la 75 LEI + comision SAFIR/simbol
8. Încasare de dobândă pentru certificatele de
trezorerie în LEI
- Colectare cupon: Franco
- Principal primit la maturitate: Franco
Capitolul
II, art. 15,
15.1, e),
2.b

b) LEI – Circuit intrabancar (viramente BRD-BRD)
- Încasări: gratuit;
- Plăţi: gratuit;
c) LEI – Circuit interbancar (viramente BRD-alte
bănci din România):
- Încasări: gratuit
- Plăţi (inclusiv comisionul BNR)
i. Ghișeu: până la 12,75 LEI;
ii. Online: până la 12,07 LEI.
d. Valută
- Încasări: gratuit;
- Plăţi:
i. între clienţii băncii: gratuit;
ii. în favoarea clienţilor altor bănci: până la
0,02% din valoarea plăţii, min. 10 Euro, max. 150
EURO;
iii. speze SWIFT: gratuit;
iv. comisioane banci corespondente

Capitolul II,
art. 15, 15.1,
e), 2. c

c) RON – Circuit interbancar (viramente BRDalte bănci din România):
- Încasări: gratuit
- Plăţi: până la 50% din comisioanele
standard BRD;

Capitolul
II, art. 15,
15.1, e),
2. c

Capitolul II,
art. 15, 15.1,
e), 2. d.

d. Valută
- Încasări: gratuit;
- Plăţi:
i. între clienţii băncii: gratuit;
ii. în favoarea clienţilor altor bănci: până la
0.08% din valoarea plăţii, min. 15 EUR, max.
400 EUR;
iii. speze SWIFT: până la 15 EURO/mesaj;
iii. comisioane bănci corespondente:

Capitolul
II, art. 15,
15.1, e) 2.
d.
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– comision OUR garantat: 20 Euro atat
pentru plati efectuate in spatiul UE/EEA si in
moneda unuia dintre statele apartinand
UE/EEA, cat si pentru plati in afara UE/EEA
indiferent de moneda.

1. Comision “OUR” garantat aferent plăţilor
efectuate în spaţiul UE/EEA, in moneda unuia
dintre statele aparţinând UE/EEA:
a. < 12.500 EUR: 10 EUR;
b. 12.500 EUR – 50.000 EUR: 18 EUR;
c. > 50.000 EUR: 25 EUR
2. Comision „OUR” garantat aferent plăţilor în
afara spaţiului UE/EEA, indifferent de
monedă: 25 EUR
Capitolul II,
art. 15, 15.1,
e), 3.

3. Cont DIP pentru plată unică/ cont DIP
pentru plăți eșalonate:
a. administrare cont: gratuit;
b. retrageri numerar: până la 5
RON/operaţiune;
c. încasări: gratuit;
d. transferuri intrabancare: gratuit;
e. transferuri interbancare:
i.
0
RON/operaţiune
pentru
plăţi/participant cuprinse între 0-500
RON;
ii.
5
RON/operaţiune
pentru
plăţi/participant ce depăşesc suma de
500 RON*

Capitolul
II, art. 15,
15.1, e),
3.

3. Cont DIP pentru plată unică/ cont DIP pentru
plăți eșalonate:
a. administrare cont: gratuit;
b. încasări: gratuit;
c. transferuri intrabancare: gratuit;
d. transferuri interbancare în LEI, viramente
BRD - alte bănci din România:
i.
0
LEI/operaţiune
pentru
plăţi/participant cuprinse între 0-500 LEI;
ii.
4
LEI/operaţiune
pentru
plăţi/participant ce depăşesc suma de 500
LEI*
e. transferuri interbancare în afara României în LEI
sau în alte valute
i. 0,02% din valoarea plății, minim 10
Euro, maxim 150 Euro;
ii. comisioane bănci corespondente
– comision OUR garantat: 20 Euro
atat pentru plati efectuate in spatiul
UE/EEA si in moneda unuia dintre statele
apartinand UE/EEA, cat si pentru plati in
afara UE/EEA indiferent de moneda.
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*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.
Capitolul II,
art. 15, 15.1,
e) 4.

d. transferuri interbancare:
i.
0
RON/operaţiune
pentru
plăţi/participant cuprinse între 0-500
RON;
ii.
5
RON/operaţiune
pentru
plăţi/participant ce depăşesc suma de
500 RON*
*Suma de 500 lei se calculează raportat la valoarea
efectiv transferată participantului cumulat cu
comisionul bancar aferent plăţii.
*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.

Capitolul
II, art. 15,
15.1, e) 4.
d.

Capitolul II,
art. 15, 15.1,
h)

h)Taxa de auditare a Fondului, care se plăteşte anual, Capitolul
este
în
cuantum
de
28.250 II, art. 15,
(douăzecişioptdemiidouăsutecincizeci)
RON/an, 15.1, h)
inclusiv TVA;

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

Capitolul II,
art. 15, 15.1,
k)

k) Comisioane reprezentare în Adunările Generale ale Capitolul
companiilor listate din portofoliul Fondului: 100 eur. II, art. 15,
15.1, k)

k) Comisioane reprezentare în Adunările Generale ale
companiilor listate din portofoliul Fondului: 100 Euro.

d. transferuri interbancare:
i.
0
LEI/operaţiune
pentru
plăţi/participant cuprinse între 0-500
LEI;
ii.
4
LEI/operaţiune
pentru
plăţi/participant ce depăşesc suma de
500 LEI.
.
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Orice alte cheltuieli ocazionate de reprezentarea în
Adunările Generale vor fi suportate de Administrator.
Capitolul II,
art. 15, 15.2,
a)

Cheltuielile legate de administrare suportate de Capitolul
participant sunt următoarele:
II, art. 15,
a) comision de administrare, care se constituie prin 15.2, a)
deducerea unui procent din contribuţiile plătite;
această deducere are loc înainte de convertirea
contribuţiilor în unităţi de fond;

Comision de
administrare

Procentul
aplicat până la
data
de
19.09.2017
inclusiv
4,85%

Procentul
aplicat
începând
cu
data
de
20.09.2017
1,7%

Cheltuielile legate de administrare suportate de
participant sunt următoarele:
a)comision de administrare, care se constituie prin
deducerea unui procent de 1,7% din contribuţiile
plătite; această deducere are loc înainte de
convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;

In cazul Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, modificarile vizeaza
urmatoarele aspect, confom tabelului comparativ de mai jos:
Forma existentă

Forma propusă

Pct.

Conţinut

Pct.

Conţinut

Capitolul II,
art.
1,
definitii, pct.
31

31. Rata de rentabilitate a Fondului reprezintă rata
anualizată a produsului randamentelor zilnice,
măsurate pe o perioadă de 24 (douăzeci şi patru) de
luni; randamentul zilnic al Fondului este egal cu
raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua
respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua
precedentă;

Capitolul
II, art. 1,
definitii,
pct. 31

31. Rata de rentabilitate a Fondului reprezintă rata
anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate
pe o perioadă de 24 (douăzecişipatru) de luni;
randamentul zilnic al Fondului este egal cu raportul
dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respectivă şi
valoarea unităţii de fond din ziua precedentă;
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Capitolul II, 2.1. Condiţii de eligibilitate a participanţilor
Capitolul
art. 2, alin. O persoană eligibilă devine participant la un fond de II, art. 2,
2.1
pensii facultative ca urmare a îndeplinirii, în mod alin. 2.1
cumulativ, a următoarelor condiţii:
a) aderă la un fond de pensii facultative prin
semnarea unui act individual de aderare în forma
autorizată de Autoritate;
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de
pensii facultative, în cuantumul minim prevăzut în
actul individual de aderare încheiat cu un
administrator de fonduri de pensii facultative
autorizat conform legislaţiei în vigoare.
Sunt persoane eligibile: angajatul, funcţionarul public
sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate
independentă, potrivit legii, persoana care îşi
desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este
numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori
judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei
societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi
altă persoană care realizează venituri din activităţi
profesionale sau agricole, care aderă la un fond de
pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele
căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii
facultative şi are un drept viitor la o pensie
facultativă.
Dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se face
prin declaraţia pe proprie răspundere a potenţialului
participant, dată la momentul completării actului
individual de aderare la Fond.

2.1. Condiţii de eligibilitate a participanţilor
O persoană eligibilă devine participant la un fond de
pensii facultative ca urmare a îndeplinirii, în mod
cumulativ, a următoarelor condiţii:
a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea
unui act individual de aderare în forma autorizată de
Autoritate;
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii
facultative, în cuantumul minim prevăzut în actul
individual de aderare încheiat cu un administrator de
fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei
în vigoare.
Sunt persoane eligibile: angajatul, funcţionarul public
sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate
independentă, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară
activitatea în funcţii elective sau care este numită în
cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti,
pe durata mandatului, membrul unei societăţi
cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum şi altă persoană care
realizează venituri din activităţi profesionale sau
agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi
care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit
contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept
viitor la o pensie facultativă.
Dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se face prin
declaraţia pe proprie răspundere a potenţialului
participant, dată la momentul completării actului
individual de aderare la Fond.
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Capitolul II,
art. 2, alin.
2.2,
paragr. 2

Potenţialul participant va fi informat de către
Administrator prin intermediul agentului de
marketing despre conţinutul şi termenii prospectului
schemei de pensii facultative, în vigoare la data
semnării. În cazul în care persoana eligibilă optează
pentru semnarea actului individual de aderare pe
suport informatic specializat utilizând semnătura
biometrică, agentul de marketing are obligația să
transmită persoanei eligibile un exemplar semnat al
actului individual de aderare, pe adresa de e-mail a
acestuia sau la adresa de domiciliu ori de
corespondență, după caz.
Capitolul II, Contribuţia totală a fiecărui participant la Fond se
art.
3, stabileşte prin actul individual de aderare. Valoarea
paragr. 1
acesteia este de minimum 45 (patruzecişicinci)
RON/lună şi nu va depăşi limita maximă a contribuţiei
prevăzută de lege, respectiv 15% din venitul salarial
brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al
participantului. Contribuţia se virează doar în contul
colector al Fondului NN OPTIM, deschis la banca
depozitară.
Capitolul II,
art. 3,
paragr. 2

Capitolul
II, art. 2,
alin. 2.2,
paragr.2

Potenţialul participant va fi informat de către
Administrator prin intermediul agentului de marketing
despre conţinutul şi termenii prospectului schemei de
pensii facultative, în vigoare la data semnării. În cazul în
care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului
individual de aderare pe suport informatic specializat
utilizând semnătura biometrică, agentul de marketing
are obligația să transmită persoanei eligibile un exemplar
semnat al actului individual de aderare, pe adresa de email a acesteia sau la adresa de domiciliu ori de
corespondență, după caz.

Capitolul Contribuţia totală a fiecărui participant la Fond se
II, art. 3, stabileşte prin actul individual de aderare. Valoarea
paragr. 1 acesteia este de minimum 45 (patruzecişicinci) Lei/lună
şi nu va depăşi limita maximă a contribuţiei prevăzută de
lege, respectiv 15% din venitul salarial brut lunar sau din
venitul asimilat acestuia al participantului. Contribuţia se
virează doar în contul colector al Fondului NN OPTIM,
deschis la banca depozitară.

Contribuţia se virează fie de către angajator în Capitolul
numele participantului, fie de către participant, în II, art. 3,
condiţiile Legii, odată cu contribuţiile de asigurări paragr. 2
sociale obligatorii, în contul Fondului. În vederea
convertirii contribuţiilor, identificarea participanţilor
se va face în baza codului numeric personal. În
situaţia în care contribuţia este împărţită între
angajat şi angajator, plata contribuţiei va fi efectuată
de către angajator.

Contribuţia se virează fie de către angajator în numele
participantului, fie de către participant, în condiţiile Legii,
odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în
contul Fondului. În vederea convertirii contribuţiilor,
identificarea participanţilor se va face în baza codului
numeric personal.
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Capitolul II,
Participanţii pot în orice moment să modifice nivelul
art.3, paragr. contribuţiei, cu respectarea nivelului minim prevăzut
7
în prezentul prospect şi a nivelului maxim prevăzut de
lege. Participanţii pot să suspende sau să înceteze
contribuţiile la Fond, înştiinţând în scris
Administratorul şi angajatorul, după caz, cu cel puţin
30 de zile calendaristice înainte de data suspendării
sau încetării contribuţiilor. În situaţia în care
Participanţii doresc să micsoreze valoarea
contribuţiei minime stabilite prin actul de aderare sau
prin înştiinţările scrise ulterioare, cu respectarea
nivelului minim prevăzut în prezentul prospect,
trebuie să înştiinţeze în scris sau prin orice alt mijloc
care poate fi probat ulterior, Administratorul Inainte
de momentul plăţii.
Capitolul II,
Angajatorul poate în orice moment să modifice, să
art. 3,
suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond cu
paragr. 8
înştiinţarea în scris sau prin orice alt mijloc care poate
fi probat ulterior, a Administratorului cel târziu la data
plăţii. În cazul în care este efectuat un virament în
numele unui participant de către un alt angajator
decât cel menţionat în actul individual de aderare ca
plătitor, iar acesta nu a înştiinţat Administratorul cu
privire la încetarea plăţilor, Administratorul va
actualiza angajatorul plătitor şi va aloca contribuţia în
baza viramentului efectuat.
Capitolul II,
art. 3,
paragr. 9

Capitolul
II, art.3,
paragr. 7

Participanţii pot în orice moment să modifice nivelul
contribuţiei, cu respectarea nivelului minim prevăzut în
prezentul prospect şi a nivelului maxim prevăzut de lege.
Participanţii pot să suspende sau să înceteze contribuţiile
la Fond, înştiinţând în scris, prin orice mijloc care poate
fi probat ulterior, Administratorul şi angajatorul, după
caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data
suspendării sau încetării contribuţiilor. În situaţia în care
Participanţii doresc să micsoreze valoarea contribuţiei
minime stabilite prin actul de aderare sau prin
înştiinţările scrise ulterioare, cu respectarea nivelului
minim prevăzut în prezentul prospect, trebuie să
înştiinţeze în scris, prin orice mijloc care poate fi probat
ulterior, Administratorul Inainte de momentul plăţii.

Capitolul
II, art. 3,
paragr. 8

Angajatorul poate în orice moment să modifice, să
suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond cu
înştiinţarea în scris, prin orice mijloc care poate fi probat
ulterior, a Administratorului cel târziu la data plăţii. În
cazul în care este efectuat un virament în numele unui
participant de către un alt angajator decât cel menţionat
în actul individual de aderare ca plătitor, iar acesta nu a
înştiinţat Administratorul cu privire la încetarea plăţilor,
Administratorul va actualiza angajatorul plătitor şi va
aloca contribuţia în baza viramentului efectuat.

Reluarea
plăţii
contribuţiilor
de
către Capitolul
participant/angajator pentru ultima lună neplătită se II, art. 3,
poate face oricând fără înştiinţarea prealabilă a paragr. 9
Administratorului. Reluarea plăţii pentru o lună
diferită de ultima lună neplătită se realizează prin
înştiintarea în scris sau prin orice alt mijloc care poate

Reluarea
plăţii
contribuţiilor
de
către
participant/angajator pentru ultima lună neplătită se
poate face oricând fără înştiinţarea prealabilă a
Administratorului. Reluarea plăţii pentru o lună diferită
de ultima lună neplătită se realizează prin înştiintarea în
scris, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior, a
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fi probat ulterior, a Administratorului cu cel puţin 30
(treizeci) de zile calendaristice înainte de data plăţii.

Capitolul II,
art. 3,
paragr. 10

Capitolul II,
art. 7, pct.
7.1

Modificarea, suspendarea, încetarea sau reluarea
contribuţiilor de către participant sau de către
angajator se realizează fără ca activul personal al
participantului pentru care se plăteşte şi calitatea de
participant să fie afectate. În situaţia în care
angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a
contribuţiei stabilite prin actul individual de aderare
pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive de
la scadenţa obligaţiei şi nu a înştiinţat în scris
Administratorul, acesta din urmă poate să considere
suspendată plata contribuţiei, fără ca activul personal
al participantului şi calitatea de participant să fie
afectate.
7.1.
Regimul fiscal al sumelor reprezentând
contribuţiile la fondul de pensii
Conform cadrului legal actual, suma reprezentând
contribuţiile la Fond este deductibilă pentru fiecare
participant din venitul salarial brut lunar sau din
venitul asimilat acestuia, în limita unei sume
reprezentând echivalentul în lei al sumei de 400
(patru sute) EUR, într-un an fiscal.
Suma reprezentând contribuţiile la Fond ale unui
angajator, proporţional cu cota acestuia de
participare este deductibilă la calculul profitului
impozabil, în limita unei sume reprezentând,
pentru fiecare participant, echivalentul în lei al
sumei de 400 (patru sute) EUR, într-un an fiscal.

Administratorului cu cel puţin 30 (treizeci) de zile
calendaristice înainte de data plăţii.

Capitolul
II, art. 3,
paragr.
10

Modificarea, suspendarea, încetarea sau reluarea
contribuţiilor de către participant sau de către angajator
se realizează fără ca activul personal al participantului
pentru care se plăteşte şi calitatea de participant să fie
afectate. În situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte
obligaţia de plată a contribuţiei stabilite prin actul
individual de aderare pentru o perioadă mai mare de 3
luni consecutive de la scadenţa obligaţiei şi nu a înştiinţat
în scris, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior,
Administratorul, acesta din urmă poate să considere
suspendată plata contribuţiei, fără ca activul personal al
participantului şi calitatea de participant să fie afectate.

Capitolul
II, art. 7,
pct. 7.1

7.1. Regimul fiscal al sumelor reprezentând
contribuţiile la fondul de pensii
Conform cadrului legal actual, suma reprezentând
contribuţiile la Fond este deductibilă pentru fiecare
participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul
asimilat acestuia, în limita unei sume reprezentând
echivalentul în Lei al sumei de 400 (patrusute) Euro, întrun an fiscal.
Suma reprezentând contribuţiile la Fond ale unui
angajator, proporţional cu cota acestuia de participare
este deductibilă la calculul profitului impozabil, în limita
unei sume reprezentând, pentru fiecare participant,
echivalentul în Lei al sumei de 400 (patrusute) Euro, întrun an fiscal.
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Capitolul II,
art. 9

9. Procedura de calcul al ratei anuale a rentabilităţii Capitolul
Fondului; modalitatea publicării acestei valori
II, art. 9
Procedura de calcul al ratei anuale a
rentabilităţii Fondului este în conformitate cu
normele Autorităţii.

9.Procedura de calcul a ratei anuale a rentabilităţii
Fondului; modalitatea publicării acestei valori
Procedura de calcul a ratei anuale a rentabilităţii
Fondului este în conformitate cu normele Autorităţii.

Capitolul II,
art.11, 11.2

11.2. Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti Capitolul
la Fond se convertesc în unităţi de fond în maximum II, art.11,
4 (patru) zile lucrătoare de la data încasării acestora. 11.2
Sumele neidentificate în acest interval de 4 zile vor fi
returnate plătitorului. Valoarea iniţială a unei unităţi
de fond va fi de 10 (zece) RON.

11.2. Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la
Fond se convertesc în unităţi de fond în maximum 4
(patru) zile lucrătoare de la data încasării acestora.
Sumele neidentificate în acest interval de 4 zile vor fi
returnate plătitorului. Valoarea iniţială a unei unităţi de
fond va fi de 10 (zece) Lei.

Capitolul II,
art. 12, 12.1
b), d), h) si k)

b) comision de depozitare în valoare de până la
55.000 RON/an;
d) comisioane de tranzacţionare;
h)taxa de auditare a Fondului, care se plăteşte
anual,
este
în
cuantum
de
28.250
(douăzecişioptdemiidouăsutecincizeci) RON/an,
inclusiv TVA;
k) Comisioane reprezentare în Adunările
Generale ale companiilor listate din portofoliul
Fondului: 100 EUR

Capitolul b) comision de depozitare în valoare de până la 55.000
II, art. 12, LEI/an;
12.1 b), d) comisioane de tranzacţionare percepute de
d), h) si k) depozitar/custode;
h)
taxa de auditare a Fondului, care se plăteşte
anual,
este
în
cuantum
de
28.250
(douăzecişioptdemiidouăsutecincizeci) LEI/an, inclusiv
TVA;
k) Comisioane reprezentare în Adunările Generale ale
companiilor listate din portofoliul Fondului: 100 Euro.
Orice alte cheltuieli ocazionate de reprezentarea în
Adunările Generale vor fi suportate de Administrator.

Capitolul II, a) comision de administrare, care se constituie prin Capitolul
art. 12, 12.2, deducerea unui procent din contribuţiile plătite; II, art. 12,
a)
această deducere are loc înainte de convertirea 12.2, a)
contribuţiilor în unităţi de fond;
Procentul
Procentul
aplicat până aplicat
la data de începând cu

a) comision de administrare, care se constituie prin
deducerea unui procent de 1,7% din contribuţiile plătite;
această deducere are loc înainte de convertirea
contribuţiilor în unităţi de fond;
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19.09.2017
inclusiv
Comision de 4,85%
administrare

data
de
20.09.2017
1,7%

Capitolul II,
art. 15, 15.1

Administratorul garantează participantului că Capitolul
valoarea activului său personal va fi cel puţin egală cu II, art. 15,
suma contribuţiilor nete plătite la Fond diminuate cu 15.1
comisionul procentual de administrare suportat din
activul Fondului (aplicat contribuţiilor nete ale
fiecărui participant). Vor fi garantate şi lichidităţile
băneşti transferate de la un alt fond de pensii
facultative, diminuate cu comisionul procentual de
administrare suportat din activul Fondului (aplicat
lichidităţilor băneşti transferate ale fiecărui
participant) - în eventualitatea că Participantul s-a
transferat la Fond de la un alt fond de pensii
facultative -, în următoarele cazuri:
1. Participantul solicită deschiderea dreptului la
pensia facultativă conform art. 17.2;
2. Participantul beneficiază de pensie de invaliditate
pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea
activităţii, definite potrivit Legii numărul 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Decesul participantului a survenit înainte de
deschiderea dreptului la pensia facultativă.

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 contribuţiilor nete ale fiecărui
participant). Vor fi garantate şi lichidităţile băneşti
transferate de la un alt fond de pensii facultative,
diminuate cu comisionul procentual de administrare
suportat din activul Fondului (aplicat lichidităţilor băneşti
transferate ale fiecărui participant) - în eventualitatea că
Participantul s-a transferat la Fond de la un alt fond de
pensii facultative -, în următoarele cazuri:
1. Participantul solicită deschiderea dreptului la pensia
facultativă conform art. 14.2;
2. Participantul beneficiază de pensie de invaliditate
pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii,
definite potrivit Legii numărul 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Decesul participantului a survenit înainte de
deschiderea dreptului la pensia facultativă.

Capitolul II,
art. 15, 15.2

Garanţia prevăzută la articolul precedent nu produce Capitolul
efecte în cazul transferului la un alt fond de pensii II, art. 15,
facultative – inclusiv în cazul în care acel alt fond de 15.2
pensii facultative este gestionat de Administrator,

Garanţia prevăzută la articolul precedent nu produce
efecte în cazul transferului la un alt fond de pensii
facultative – inclusiv în cazul în care acel alt fond de
pensii facultative este gestionat de Administrator,
Pagină 16 din 18

Capitolul II,
art. 15, 15.3

situaţie în care valoarea activului personal al
participantului se calculează conform prevederilor
articolului 16.2. din Prospectul schemei de pensii
facultative.

situaţie în care valoarea activului personal al
participantului se calculează conform prevederilor
articolului 13.2. din Prospectul schemei de pensii
facultative.

Modificarea, suspendarea sau încetarea contribuţiilor Capitolul
la Fond nu vor afecta garanţia prevăzută la articolul II, art. 15,
18.1.
15.3

Modificarea, suspendarea sau încetarea contribuţiilor la
Fond nu vor afecta garanţia prevăzută la articolul 15.1.

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., la sediul social din 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 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.
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Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM
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Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.
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