Sperăm că acest articol te găsește sănătos și în siguranță.
Venim azi cu vești de la Aegon Pensii – cu informații despre contul tău de pensie Pilon II, cu noutăți
legate de plaforma online Aegon Non Stop, dar și să îți spunem că am mutat operațiunile noastre în
online, pe telefon, pe email în mare măsură, în așa fel încât să îți fim, în continuare, alături. Pentru
că misiunea noastră rămâne aceea de a gestiona banii tăi de Pensie Pilon II cu responsabilitate și
prudență, mai ales în această perioadă dificilă.
Pensia Pilon II – investiție pe termen lung
Pandemia globală, starea de urgență, toate restricțiile impuse libertății de mișcare a persoanelor și
bunurilor în contextul crizei CoVid-19 au un impact negativ semnificativ în economia lumii. Piețele
de capital și cotațiile activelor financiare au înregistrat corecții negative severe, care s-au resimțit
puternic în cazul economiilor din majoritatea țărilor lumii. Scăderile cotațiilor bursiere în România și
principalele piețe europene (Germania, Franța, Marea Britanie) au dus la o depreciere într-un timp
foarte scurt a valorii activelor administrate de Aegon Pensii. Ceea ce, pe termen scurt, a determinat
o scădere a valorii contului tău de Pensie Pilon II.
Pensiile Pilon II au fost gândite însă ca instrumente de economisire pe termen lung, în general de
peste 15 ani, astfel încât scăderea valorii contului pe o perioadă scurtă să nu aibă un impact negativ
important asupra valorii finale a contului, calculată pe o perioadă îndelungată.
Dar, chiar și în conditiile acestea, rezultatele investiționale ale fondurilor de pensii private tind să fie
pozitive dacă le privim pe un orizont de timp suficient de lung. În cazul Fondului VITAL al Aegon
Pensii, rata de rentabilitate pe ultimii 5 ani, anualizată este de 3,47%*. Sursa ASF.

Contribuțiile tale sunt garantate
În cel mai negativ dintre scenarii, valoarea contului tău la deschiderea dreptului la pensie privată va
fi egală cu valoarea contribuțiilor mai puțin comisioanele legale. Cu alte cuvinte, ai 100% dintr-un
eventual profit, precum și protecție față de eventuale pierderi. Concret, diferența dintre valoarea
contului la momentul deschiderii dreptului la pensie și valoarea contribuțiilor din care s-au dedus
comisioanele legale, este completată de administratorul Aegon Pensii (din valoarea rezervelor,
denumite Provizion Tehnic).
Mai simplu, pe AegonNonStop
Intră pe www.AegonNonStop.ro ca să verifici la orice oră care este situația contului tău de pensie
privată Pilon II de la Aegon. Acum e chiar mai simplu și te poți loga cu adresa ta de email.
Vezi aici pașii pe care trebuie să îi parcurgi.
Îți suntem alături
De câteva săptămâni am schimbat biroul de la serviciu cu biroul de acasă. Răspundem tuturor
solicitărilor pe email office@aegon.ro, telefon de luni până vineri între 9.00 și 17.00. Pregătim acum
scrisorile anuale pe care le vom expedia la finalul lunii către toți cei peste 930 mii de clienți ai noștri.
Cu gânduri bune, echipa ta Aegon Pensii.
Stai în siguranță! #staiacasă.
* Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.
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