DOCUMENTUL DE INFORMARE ŞI SOLICITARE
A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR
AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. cu sediul in
Str. Avram Iancu nr. 506-508 et 4 loc. Floresti, Jud. Cluj Inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
J12/3044/2007, cod de inregistrare fiscala 22066642, capital social subscris si varsat 40.000.000 RON, website:
www.aegon.ro, email: office@aegon.ro, înregistrată în Registrul ASF sub nr. SAP-RO-22066642, anunţă
participanţii la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential:
Autoritatea de Supraveghere Financiară sectorul sistemului de pensii private („ASF”) a avizat prealabil
modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential prin
Avizul nr. 207/25.06.2019.
Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ anexat:
FORMA ANTERIOARĂ

FORMA MODIFICATĂ

Prospectul detaliat

Prospectul detaliat

10.2.
Structura cheltuielilor fondului:
10.2.1. Comisionul de administrare are două
componente :
(i) cotă parte din contribuţiile plătite: de 4,85%
din contribuţiile plătite, deducerea fiind făcută
înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi
de fond;

10.2.
Structura cheltuielilor fondului:
10.2.1. Comisionul de administrare are două
componente :
(i) cotă parte din contribuţiile plătite: 4,85% din
contribuţiile plătite, deducerea fiind făcută înainte
de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond
(valabil până la data de 29.02.2020); 1,5% din
contribuţiile plătite, deducerea fiind făcută
înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi
de fond (valabil începând cu data de
01.03.2020);
(ii) cotă parte din activul net total al fondului: 0,167% /
luna (valabil până la data de 29.02.2020);
0,1625% pe lună (valabil începând cu data de
01.03.2020).

(ii) cotă parte din activul net total al fondului:
0,167% pe lună.

Prospectul simplificat

Prospectul simplificat

19.2.Cheltuieli suportate din contribuţiile brute şi din
activul personal al Participanţilor sunt: comisionul de
administrare de 4,85% din contribuţiile brute;
penalităţile de transfer de 5% din Activul Personal net
al Participantului dacă transferul are loc mai devreme
de 2 ani de la data aderării, tarifele pentru servicii de
informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit
Legii.

19.2.Cheltuieli suportate din contribuţiile brute şi din
activul personal al Participanţilor sunt: comisionul de
administrare de 4,85% din contribuţiile brute,
deducerea fiind făcută înainte de convertirea
contribuţiilor în unităţi de fond (valabil până la data
de 29.02.2020); 1,5% din contribuţiile plătite,
deducerea fiind făcută înainte de convertirea
contribuţiilor în unităţi de fond (valabil începând cu
data de 01.03.2020); penalităţile de transfer de 5% din
Activul Personal net al Participantului dacă transferul
are loc mai devreme de 2 ani de la data aderării, tarifele
pentru servicii de informare suplimentare, la cerere,
furnizate potrivit Legii.

19.3.Fondul va suporta următoarele cheltuieli:
comisionul de administrare 0,167%/lună din activul

19.3.Fondul va suporta următoarele cheltuieli:
comisionul de administrare 0,167%/lună din activul net
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net total al fondului, taxa de audit care incepând cu
anul 2019 este în sumă anuală de 10.000 lei (inclusiv
Taxa pe Valoarea Adaugată); comisionul de
depozitare 0,04% pe an + TVA aplicat la valoarea
medie lunară a activelor depozitate; comision de
custodie pentru păstrarea în siguranţă a Activelor
Fondului, aplicat la valoarea medie a portofoliului de
instrumente financiare aflat în custodie, la care se va
adăuga TVA, după cum urmează: (i) Pentru piaţa
locală, pieţe aparţinând zonei Euro şi pieţe
mature:0,025% pe an; (ii) Pieţe externe emergente:
0,25% pe an; comisioanele de tranzacţionare în
funcţie de piaţa pe care sunt tranzacţionate
instrumentele financiare; comisioanele bancare în
conformitate
cu
documentele
justificative
si
comisioane de intermediere: (i) pe piata de capital
sunt de pana la 1% din valoarea tranzactiei, (ii) pe
piata titlurilor de stat, obligatiunilor corporatiste si
municipale, sunt de pana la 0,08% din valoarea
tranzactiei.

total al fondului pe lună (valabil până la data de
29.02.2020); 0,1625% pe lună (valabil începând cu
data de 01.03.2020); taxa de audit care incepând cu
anul 2019 este în sumă anuală de 10.000 lei (inclusiv
Taxa pe Valoarea Adaugată); comisionul de depozitare
0,04% pe an + TVA aplicat la valoarea medie lunară a
activelor depozitate; comision de custodie pentru
păstrarea în siguranţă a Activelor Fondului, aplicat la
valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare
aflat în custodie, la care se va adăuga TVA, după cum
urmează: (i) Pentru piaţa locală, pieţe aparţinând zonei
Euro şi pieţe mature:0,025% pe an; (ii) Pieţe externe
emergente:
0,25%
pe
an;
comisioanele
de
tranzacţionare în funcţie de piaţa pe care sunt
tranzacţionate instrumentele financiare; comisioanele
bancare în conformitate cu documentele justificative si
comisioane de intermediere: (i) pe piata de capital sunt
de pana la 1% din valoarea tranzactiei, (ii) pe piata
titlurilor de stat, obligatiunilor corporatiste si municipale,
sunt de pana la 0,08% din valoarea tranzactiei.

În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la
data primei publicări a prezentului document de informare, să îşi exprime dezacordul, trimiţând o notificare scrisă
către AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., cu sediul
in Str. Avram Iancu nr. 506-508 et 4 loc. Floresti, Jud. Cluj şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii
facultative.
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 participanţilor la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential este
considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului.
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului Fondul
de Pensii Facultative Aegon Esential solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu
privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
Vă rugăm să consultaţi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al Prospectului modificat, avizat preliminar,
pe pagina web www.aegon.ro sectiunea Pensii Private.
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