Sperăm că acest articol te găsește sănătos și în siguranță. Suntem, cu toții atenți la ce se
întâmplă în țară, pandemia pare să lovească mai puternic acum, dar ne dorim să rămânem
optimiști că dacă suntem atenți și respectăm măsurile recomandate de autorități vom
trece cu bine și peste acest nou hop.
Îți scriem azi cu vești bune de la Aegon Pensii – cu informații despre contul tău de pensie
Pilon II, cu noutăți legate de platforma online Aegon Non Stop, dar și să îți spunem că în
continuare ne gasești în online, pe telefon, pe email, 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 ta Pilon II
După trimestrul 1, în care piețele financiare au resimțit din plin impactul economic negativ
datorat pandemiei, în trimestrul 2 al anului am asistat la o revenire a principalilor indici de
piețe de capital. Astfel, la jumătatea acestui an, rata de rentabilitate, calculată conform
regulilor, anualizat la 5 ani, pentru Fondul VITAL administrat de Aegon Pensii, este de
4,7664%*. Sursa ASF.

Nu uita!
Poți vizualiza oricând valoarea contului tău de pensie și tranzacțiile efectuate la încasarea
contribuțiilor tale lunare, pe www.AegonNonStop.ro. Acum e chiar mai simplu și te poți
loga cu adresa ta de email. Vezi aici pașii pe care trebuie să îi parcurgi.
Dacă ești una dintre persoanele cu contract în domeniul construcțiilor, atunci te rugăm să
ții cont că pentru tine nu se virează sume la Pilonul II pentru perioada 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2028 inclusiv (vezi OUG nr. 114/2018). Acesta este motivul pentru care nu
ai tranzacții în cont. Poți însă să economisești suplimentar printr-o pensie privată
facultativă.

Daca ai trecut sau ești și acum în șomaj tehnic, atunci îți recomandăm să verifici cu atenție
tranzacțiile, deoarece în cazul tău este posibil să fie și corecții de sume (sume negative).
Dacă este așa, îți recomandăm să vorbești prima dată cu angajatorul tău care îți poate
detalia când și cum a transmis declarația unică la ANAF, baza pentru contribuțiile tale în
Pilonul II. Dacă ai nevoie, ne poți scrie și nouă și te ajutăm cu explicații pentru toate
situațiile care s-ar putea să îți fie neclare.

Îți suntem alături
Răspundem tuturor solicitărilor tale pe email office@aegon.ro, telefon de luni până vineri
între 9.00 și 17.00. Suntem încă în modul de lucru de acasă.
O vară în siguranță îți dorim!
Echipa ta Aegon Pensii.
* Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Aegon Pensii S.A.F.P.P. S.A.
Str. Avram Iancu nr. 506-508, et. 4, Florești, Cluj
E-mail: office@aegon.ro | Tel: 0264.302.202 | www.aegon.ro
Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL

