Sistemul de pensii private funcţionează acum
şi în România.
Citeşte acest pliant şi ia decizia cea mai bună
pentru viitorul tău!
Verifică dacă îndeplineşti condiţiile impuse,
participă şi, la vârsta pensionării, vei putea obţine
una sau ambele tipuri de pensii private.
Vrei să ştii mai mult? Intră pe site-ul
www.csspp.ro sau adresează-te administratorilor
şi agenţilor de marketing autorizaţi.

Alege şi tu să fii participant
la fondurile de pensii private!
În România, există acum :
sistemul public de pensii ��-��������������
�������������
obligatoriu,
redistributiv, bazat pe solidaritate între generaţii
şi
sistemul de pensii private - contribuţiile
tale sunt acumulate într-un cont individual  şi sunt  
investite, pentru ca tu să poţi obţine, la vârsta
pensionării :

Atenţie: Nu poţi fi participant, în acelaşi timp, la mai
multe fonduri de pensii administrate privat!
Administratorul fondului de pensii administrat
privat la care alegi să participi trebuie să fie
autorizat de către CSSPP.
Nu te poţi retrage de la fondul de pensii
administrat privat, până la îndeplinirea vârstei
legale de pensionare în sistemul public.
Atenţie: Dacă nu mai plăteşti contribuţia de asigurări
sociale şi, implicit, întrerupi plata contribuţiei la fondul 
de pensii administrat privat, rămâi participant cu
drepturi depline la acel fond.
Dacă nu alegi fondul la care vrei să participi, în
termen de 4 luni de la data anunţată oficial de
către CSSPP, vei fi repartizat, aleatoriu, de către
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale – CNPAS.
Atenţie: Data începerii perioadei de aderare la un fond
de pensii administrat privat: 17 septembrie 2007!

Pensia privată facultativă (pilonul III)

• o pensie administrată privat - pilonul II
(Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată)

şi/sau
• o pensie privată facultativă - pilonul III
(Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative)

Pensia administrată privat (pilonul II)
Participă şi tu dacă:
1. plăteşti contribuţii la sistemul public de
pensii
2. îndeplineşti condiţiile de vârstă:
− până în 35 de ani - obligatoriu
− între 35 şi 45 de ani - opţional
3. alegi un fond de pensii administrat privat
Nu trebuie să plăteşti bani în plus. Contribuţia de
2% este parte a contribuţiei de asigurări sociale de
9,5%. Deja o plăteşti lunar pentru pensia publică.

Participă şi tu dacă eşti :
1. angajat cu contract de muncă
2. funcţionar public
3. autorizat să desfăşori o activitate
independentă
4. realizezi venituri din activităţi profesionale
sau agricole.
Poţi contribui la un fond de pensii facultative cu
până la 15% din venitul  salarial brut lunar  sau din
venitul asimilat acestuia
Şi angajatorul poate contribui în numele tău cu o
parte din contribuţie.
Atenţie: Contribuţiile tale nu se impozitează, în
limita unei sume de 200 euro/an fiscal. Nici ale
angajatorului, dacă ia decizia să contribuie.
Poţi să participi, în acelaşi timp, la mai multe
fonduri de pensii facultative, cu condiţia ca suma
contribuţiilor tale să nu depăşească 15%.

Administratorul fondului de pensii facultative la
care alegi să participi trebuie să fie autorizat de
către CSSPP.
Atenţie: Suspendarea sau încetarea plăţii contribuţiei
tale este posibilă. Vei rămâne participant cu
drepturi depline la fondul la care ai aderat şi vei
putea relua oricând plata contribuţiei.

Vei obţine pensia facultativă:
1) la vârsta de 60 de ani,
2) după plata a  minimum 90 de contribuţii lunare
3) dacă suma din contul este cel puţin egală cu suma  
necesară obţinerii unei pensii facultative minime.
Dacă nu ai plătit 90 de contribuţii lunare şi, prin
urmare, suma din contul tău nu este egală cu
suma necesară obţinerii unei pensii facultative
minime, alegi să primeşti această sumă : fie ca
plată unică, fie ca plăţi eşalonate, în rate, pe o
durată de maximum 5 ani.
Atenţie: Poţi să aderi oricând la un fond de pensii
facultative!

Ce mai trebuie să ştii
despre pensiile private
(pensiile administrate privat şi cele facultative)
Când alegi un fond de pensii private trebuie să
afli:
o dacă administratorul, agentul  de marketing,
prospectul  schemei şi fondul  de pensii sunt
autorizaţi de către CSSPP
o care sunt drepturile şi obligaţiile tale şi ale
administratorului fondului
o care este politica de investire a activelor
fondului de pensii
o care sunt comisioanele de administrare,
taxele de transfer între fonduri.
Atenţie: Găseşti toate aceste informaţii în
prospectele schemelor de pensii.
Citeşte cu atenţie prospectele înainte de a alege
un fond!
Dacă ţi-ai exprimat, în scris, opţiunea, nu uita să
ceri agentului de marketing o copie a acestuia!
Ca să participi la un fond de pensii private trebuie
să:
o îndeplineşti condiţiile pentru fiecare tip de
pensie
o alegi un fond de pensii
o semnezi un act individual de aderare.
Fiecare administrator  are agenţi de marketing  care
te informează despre activitatea sa şi a fondurilor pe
care le administrează.
Atenţie: Verifică  dacă persoana care te-a contactat
este autorizată de către CSSPP să desfăşoare
această activitate.
Agenţii de marketing  trebuie să fie avizaţi sau
autorizaţi de către CSSPP şi înscrişi în Registrul
agenţilor de marketing.
Poţi să te transferi oricând la un alt fond.
Atenţie: Dacă transferul  are loc mai devreme de
2 ani de la data aderării tale la acel fond, poţi plăti
penalităţi de transfer.
In caz de invaliditate, poţi obţine fie o pensie privată,
fie suma existentă în contul  tău, ca plată unică sau
plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani.
In caz de deces, suma acumulată în fondul de pensii
private se plăteşte moştenitorului tău, potrivit Codului
civil.

Administratorul este obligat să îţi furnizeze, gratuit,
informaţii despre fond şi activitatea sa, precum şi la
cerere, contra cost.

Garanţiile sistemului de pensii private
Pentru ca tu să fii protejat,
o administratorii, fondurile de pensii private,
depozitarii, auditorii şi agenţii de marketing 
funcţionează numai cu autorizarea/avizarea
CSSPP
o aceste entităţi sunt supravegheate şi
controlate de către CSSPP
o administratorii au obligaţia de transparenţă,
informare şi raportare către participanţi şi
CSSPP
o activele fondurilor  de pensii private sunt
depozitate în instituţii de credit (bănci)
o anual, activitatea fondurilor  de pensii private
şi a administratorilor  este verificată de către
auditori financiari avizaţi de către CSSPP
o CSSPP instituie supravegherea sau/ şi
administrarea specială pentru a limita riscurile
şi a redresa fondurile de pensii private
o există un fond de garantare a pensiilor private,
constituit din contribuţiile administratorilor,
pentru plata pensiilor.

Acest material informativ v-a fost transmis cu
respectarea Legii nr.677/2001. CSSPP este
înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Datelor cu Caracter personal (ANPDCP) cu nr.4353.
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