Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor
Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. cu sediul in Calea Floreasca nr. 246 D, etaj II, etaj 2, sector 1, Bucuresti, Cod 014476, telefon +4021 306 1711, fax +4021 312
0533, inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. SAI-RO-18115413, in calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare informeaza si solicita
acordul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare.
Modificarile aduse prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare sunt in conformitate cu prevederile legale mentionate.
Modificarile de mai jos se vor realiza in mod corespunzator si in Prospectul simplificat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen
Acumulare.
Prospectul detaliat al schemei de pensii facultative Raiffeisen Acumulare –
Aviz definitiv A.S.F.- sectorul de pensii private nr. 266/14.10.2016
1. Informatii despre Fondul de pensii
...
1.5. Numarul si data ultimului aviz de modificare a Prospectului: Avizul
nr.266/14.10.2016

Forma supusa avizarii prealabile a prospectului detaliat al schemei de
pensii facultative Raiffeisen Acumulare
1. Informatii despre Fondul de pensii
...
1.5. Numarul si data ultimului aviz de modificare a Prospectului: Avizul
nr......../............

2.9. Structura actionariatului : (...)
c) Popovici Felicia Victoria - cu o participare la capitalul social total
000278%
d) Popa Nicolae Bogdan – cu o participare la capitalul social total de
0,000278%.
2.10. Informatii despre structura organelor statutare de conducere ale
Administratorului:
a) Societatea este administrata de un Consiliu de administratie
compus din 5 (cinci) membri;

9. Structura actionariatului : (...)
c) Popovici Felicia Victoria - cu o participare la capitalul social total de
0,000556%

4. Informatii despre auditorul financiar
Situatiile financiare ale anului 2015 vor fi auditate de catre
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., Cod Unic de Inregistrare:
RO4282940, Numarul si data avizului C.S.S.P.P., in prezent A.S.F.:
37/27.06.2007, Codul de Inscriere in Registrul A.S.F.- sectorul de pensii
private: AUD-RO-4295287, Pagina de internet: www.pwc.ro.
Situatiile financiare ale anilor 2016, vor fi auditate de catre
ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L..
Contractul incheiat intre SAI Raiffeisen Asset Management SA si
Ernst&Young Assurance Services S.R.L. prevede posibilitatea de
prelungire automata a acestuia pentru auditarea situatiilor financiare
aferente anilor 2018, 2019, daca nici una dintre parti nu notifica cealalta
parte cu privire la incetarea colaborarii

2.10. Informatii despre structura organelor statutare de conducere ale
Administratorului:
a) Societatea este administrata de un Consiliu de administratie
compus din 3 (trei) membri;
4. Informatii despre auditorul financiar
Situatiile financiare pentru 2018 vor fi auditate de catre ERNST&YOUNG
ASSURANCE SERVICES S.R.L..

Contractul incheiat intre SAI Raiffeisen Asset Management SA si
Ernst&Young Assurance Services S.R.L. prevede posibilitatea de prelungire
automata a acestuia pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului
2019, daca nici una dintre parti nu notifica cealalta parte cu privire la
incetarea colaborarii

Observatii
Actualizare

In conf cu
contractul de
cesiune actiuni
intre dl Bogdan
Popa si Felicia
Popovici.
Actualizare
conf AGOA
din data de
11.10.2016
actualizare

5. Autoritatea competenta
b)pagina de internet: www.asfro.ro

5. Autoritatea competenta
b)pagina de internet www.asfromania.ro;

actualizare

6. Definitii

6. Definitii
25. plata esalonata – suma platita de catre administrator
participantului/beneficiarului reprezentand rate lunare egale cu o valoare
de minimum 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi o rata reziduala,
din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru
efectuarea viramentelor sau taxelor postale, dupa caz, pe o perioada de
maximum 5 ani;
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8.3. Informatii privind contributia la fond

26. rata reziduala – ultima rata, respectiv suma platita de catre
administrator participantului/beneficiarului potrivit graficului de plati.
8.3. Informatii privind contributia la fond

Contributiile la Fond se retin si se vireaza de catre angajator odata cu
contributiile de asigurari sociale obligatorii, sau de catre participant, in
contul Fondului specificat in actul individual de aderare

Contributiile la Fond se retin si se vireaza de catre angajator odata cu
contributiile de asigurari sociale obligatorii, sau de catre participant, in
contul Fondului specificat in actul individual de aderare. In cazul in care
participantul vireaza singur contributia proprie, sursa fondurilor trebuie sa
fie salariul sau veniturile asimilate acestuia.

8.3.1. Limitele si cuantumul contributiei la fond
Contributia poate fi impartita intre angajat si angajator potrivit
prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau, in lipsa
acestuia, pe baza unui protocol incheiat de angajator cu reprezentantii
angajatilor.

8.3.1. Limitele si cuantumul contributiei la fond
Contributia poate fi impartita intre angajat si angajator.

8.3.4. Suspendarea sau incetarea platii contributiei la fond
Daca un participant decedeaza inainte de pensionare, activele personale
evaluate la acea data se distribuie beneficiarilor conform actului de
succesiune si normelor Autoritatii
16.2 Structura cheltuielilor fondului:
Comisionul de administrare are doua componente:
a)
cota parte din contributiile platite: 4% din contributiile platite,
deducerea fiind facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de
fond;

8.3.4. Suspendarea sau incetarea platii contributiei la fond
Daca un participant decedeaza inainte de pensionare, activele personale
se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune si normelor
Autoritatii.
16.2 Structura cheltuielilor fondului:
Comisionul de administrare are doua componente:
a)
cota parte din contributiile platite:
Pana la data de 30.09.2018
Incepand cu 1 octombrie 2018
4%
1.5%
din contributiile platite, deducerea fiind facuta inainte de convertirea
contributiilor in unitati de fond;

(...)
Comisionul de administrare intra in vigoare in termen de 6 luni de la data
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primei publicari a documentului de informare si solicitare a acordului
participantilor.
Taxa de audit a situatiilor financiare ale fondului aferenta anului 2015
este de 26.500 lei (cu TVA inclus).
Pentru situatiile financiare ale fondului aferente anilor 2016 si 2017 taxa
de audit este de 13.500 lei (la care se adauga TVA) plus cheltuielile
aferente angajamentului in valoare de 135 lei (la care se adauga TVA)
pentru fiecare exercitiu financiar auditat. Aceeasi taxa va fi perceputa
fondului si pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2018,
2019 in situatia prelungirii automate a contractului incheiat intre S.A.I.
Raiffeisen Asset Management S.A. si Ernst&Young Assurance Services
S.R.L..

Pentru situatiile financiare ale fondului aferente anului 2018 taxa de
audit este de 13.500 lei (la care se adauga TVA) plus cheltuielile
aferente angajamentului in valoare de 135 lei (la care se adauga
TVA) pentru fiecare exercitiu financiar auditat.
Aceeasi taxa va fi perceputa fondului si pentru auditarea situatiilor
financiare aferente anului 2019 in situatia prelungirii automate a
contractului incheiat intre S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si
Ernst&Young Assurance Services S.R.L..

17. Modalitatile de transfer la un alt fond de pensii facultative si valoarea
penalitatilor
Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative daca
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
b) a dobandit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative
conform normei privind participantii la un fond de pensii facultative.

17. Modalitatile de transfer la un alt fond de pensii facultative si valoarea
penalitatilor
Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative daca
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
b) a semnat un act de aderare pentru a deveni participant la fondul de
pensii unde doreste sa se transfere

18. Modalitatea de plata a pensiilor facultative si conditiile cumulative pe
care trebuie sa le indeplineasca participantul
(...)
Ca exceptie, atunci cand participantul nu indeplineste una dintre conditiile
de la litera b) sau c), acesta va primi suma existenta in contul sau, ca
plata unica sau plati esalonate in ratepe o durata de maximum 5 ani, la
alegerea sa.Pana la adoptarea legii speciale privind organizarea si
functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate
de Autoritate, plata contravalorii activului personal in situatia de mai sus
se realizeaza ca plata unica.
Astfel, atunci cand participantul a implinit varsta de 60 de ani si nu
indeplineste una dintre celelalte doua conditii, acesta poate opta pentru
intrarea in posesia contravalorii activului sau personal net ca plata unica,
fie pentru continuarea platii contributiilor, in cazul in care acesta continua
sa desfasoare o activitate in sensul pct. 8.1 din prezentul prospect dupa
implinirea varstei de 60 de ani.

18. Modalitatea de plata a pensiilor facultative si conditiile cumulative pe
care trebuie sa le indeplineasca participantul*
(...)
Ca exceptie, atunci cand participantul nu indeplineste una sau ambele
dintre conditiile de la litera b) sau c), acesta va primi suma existenta in
contul sau, ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o perioada de
maximum 5 ani, la alegerea sa.

Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul trebuie
sa depuna la sediul administratorului o cerere scrisa prin care solicita
plata drepturilor cuvenite, insotita de copia actului sau de identitate,
valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi
pagina cu imaginea reprodusa prin copiere si extrasul de cont care

Astfel, atunci cand participantul a implinit varsta de 60 de ani si nu
indeplineste una dintre celelalte doua conditii, acesta poate opta fie pentru
intrarea in posesia contravalorii activului sau personal net ca plata unica
sau plata esalonata, fie pentru continuarea platii contributiilor, in cazul in
care acesta continua sa desfasoare o activitate in sensul pct. 8.1 din
prezentul prospect dupa implinirea varstei de 60 de ani.
Participantul care a optat pentru continuarea platii contributiilor are dreptul
sa solicite oricand contravaloarea activului personal net, in baza unei
cereri de plata.
Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul trebuie
sa depuna la sediul administratorului:
a) o cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite,
b) actul sau de identitate, valabil la data depunerii cererii,
c) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului sau orice fel
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certifica codul IBAN si titularul contului, in cazul in care se solicita
efectuarea platii prin virament in cont bancar.
Cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite poate fi
transmisa si prin intermediul serviciilor postale sau similare, caz in care
trebuie insotita de copia legalizata a actului de identitate. In cererea
scrisa prin care se solicita plata drepturilor cuvenite se va indica
modalitatea de efectuare a acesteia.

In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul
trebuie sa depuna la sediul administratorului cererea scrisa mai sus
mentionata, insotita de procura speciala si autentica, de copia actului de
identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii cu semnatura
in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere si
extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului, in cazul in
care se solicita efectuarea platii prin virament in cont bancar. Mandatarul
depune, de asemenea, copia actului sau de identitate, valabil la data
depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea
reprodusa prin copiere.
Plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net al
participantului se efectueaza in termen de 10 zile lucratoare de la data
depunerii documentatiei complete necesare pentru efectuarea platii
activului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

de document emis de institutiile de credit care sa ateste titularul contului si
IBAN-ul asociat acestuia, in cazul in care se solicita efectuarea platii prin
virament in cont bancar.
Cererea scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite poate fi
transmisa si prin intermediul serviciilor postale sau similare, caz in care
trebuie insotita de copia actului de identitate.
In cererea scrisa prin care se solicita plata drepturilor cuvenite se va indica
varianta de plata a activului personal net, (plata unica sau plati esalonate),
precum si modalitatea aleasa de efectuare a platii sumelor cuvenite
(virament bancar sau mandat postal) cu specificarea tuturor informatiilor
necesare platii.
In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul
trebuie sa depuna la sediul administratorului:
a) cererea scrisa mai sus mentionata,
b) procura speciala si autentica,
c) copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii;
d) actul de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii;
e) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului sau orice fel
de document emis de institutiile de credit care sa ateste titularul contului si
IBAN-ul asociat acestuia , in cazul in care se solicita efectuarea platii prin
virament in cont bancar.
Mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii
si depune copia acestuia impreuna cu documentele prevazute mai sus,
administratorul pastrand copia dupa ce verifica si certifica conformitatea
cu originalul.
In cazul in care mandatarul transmite documentele prin posta, documentul
prevazut la lit. b) se va transmite in copie legalizata.

19. Conditiile de acordare a contravalorii activului personal in caz de
invaliditate si deces
(...) In cazul invaliditatii de gradul I si in cazul invaliditatii de gradul II,
cand se constata pierderea totala a capacitatii de munca, participantul
are dreptul sa obtina contravaloarea activului personal net, ca plata
unica.

Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile
prezentate mai sus, participantul, personal sau prin mandatar avand
procura speciala si autentica, depune la sediul administratorului fondului
de pensii facultative urmatoarele documente:
..................................
b) decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate;

c) decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine
mentiunea „nerevizuibil prin afectiune” sau „nerevizuibil” conform Legii
pensiilor publice, dupa caz;
d) copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii, cu
semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin
copiere;
...
f) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului, in cazul in
care se solicita efectuarea platii prin virament in cont bancar.
Documentele prevazute la lit. b) c) si e) se prezinta in original si in copie,
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pastrand copiile acestora dupa
ce verifica si certifica conformitatea cu originalul, sau in copie legalizata,
situatie in care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor
postale sau similare.
In cererea scrisa prin care se solicita plata drepturilor cuvenite se va
indica modalitatea de efectuare a acesteia.

In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul
prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si depune
copia acestuia, administratorul pastrand copia dupa ce verifica
conformitatea cu originalul.

In cazul decesului participantului inainte ca acesta sa solicite deschiderea

19. Conditiile de acordare a contravalorii activului personal in caz de
invaliditate si deces*
(...)Participantul care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau
de gradul II, in conditiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie
similara de pensii stabilita in baza legilor care reglementeaza acordarea
pensiei in cazul unor categorii profesionale, dupa caz, are dreptul sa
obtina contravaloarea activului personal net, ca plata unica sau plati
esalonate in rate, la alegerea sa.
Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile prezentate
mai sus, participantul, personal sau prin mandatar avand procura speciala
si autentica, depune la sediul administratorului fondului de pensii
facultative urmatoarele documente:
.......................................
b)
decizia
administrativa
valabila
privind
acordarea/recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, dupa caz,
respectiv a unei categorii similare de pensie;
c) decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine
referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform Legii pensiilor publice
sau legilor care reglementeaza pensiile altor sisteme, dupa caz
d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii
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...
f) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului sau orice fel
de document emis de institutiile de credit care sa ateste titularul contului si
IBAN-ul asociat acestuia, in cazul in care se solicita efectuarea platii prin
virament in cont bancar.
Documentele prevazute la lit. b) c) d) si e) se prezinta in original, S.A.I.
Raiffeisen Asset Management S.A. pastrand copiile acestora dupa ce
verifica si certifica conformitatea cu originalul. In cazul in care documentele
sunt transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare, documentele
prevazute la lit. b), c) si e) se transmit in copie legalizata.
In cererea scrisa prin care se solicita plata drepturilor cuvenite se va indica
varianta de plată a activului personal net ( plata unica sau plati esalonate),
precum si modalitatea de efectuare a platii sumelor cuvenite (virament
bancar sau mandat postal) cu specificarea tuturor informatiilor necesare
platii.
In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul
prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si procura
speciala autentificata, administratorul pastrand copia dupa ce verifica si
certifica conformitatea cu originalul. In cazul in care mandatarul transmite
documentele prin posta, va transmite copia legalizata a procurii sale
speciale.
In cazul decesului participantului inainte ca acesta sa solicite deschiderea
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dreptului la pensie, beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul la
plata contravalorii activului personal net sau a cotei parti cuvenite din
activul personal net al participantului, dupa caz.
Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al
participantului decedat incepe sa curga de la data decesului sau de la
data ramanerii definitive a hotararii de declarare a decesului.
In situatia in care nu primeste nicio solicitare de plata a activului de la
beneficiar/beneficiari, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
retransmite anual informarea prevazuta anterior, pana la implinirea
termenului general de prescriptie de 3 ani a dreptului de a solicita plata
activului.
Pentru a primi contravaloarea activului personal net, fiecare beneficiar,
personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, depune
la sediul administratorului fondului de pensii facultative urmatoarele
documente:

a) cerere scrisa prin care isi revendica drepturile;
b) certificatul de deces;
c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar,
actul de partaj voluntar dupa caz, sau hotararea judecatoreasca
definitiva, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte
cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
d) copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii, cu
semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin
copiere;
e) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului, in cazul in
care se solicita efectuarea platii prin virament in cont bancar.
Documentele prevazute la lit. b) si c) se prezinta in original si in copie,
administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica si certifica
conformitatea cu originalul, sau in copie legalizata in cazul in care
documentele sunt transmise prin intermediul serviciilor postale sau
similare.
In cererea scrisa prin care se solicita plata drepturilor cuvenite se va
indica modalitatea de efectuare a acesteia.

In cazul in care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, mandatarul
prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si depune
copia acestuia, administratorul pastrand copia dupa ce verifica
conformitatea cu originalul

dreptului la pensie, beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul la
plata contravalorii activului personal net sau a cotei parti cuvenite din
activul personal net al participantului, dupa caz, ca plata unica sau plati
esalonate in rate, la alegerea sa.
Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al
participantului decedat incepe sa curga de la data decesului sau de la data
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de declarare a decesului

Pentru a primi contravaloarea activului personal net, fiecare beneficiar,
personal, prin mandatar avand procura speciala si autentica, sau prin
curator/tutore in baza documentului emis de instanta de tutela in forma
definitiva, depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative
urmatoarele documente:
a) cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
b) certificatul de deces;
c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar,
actul de partaj voluntar dupa caz, sau hotararea judecatoreasca definitiva,
din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita
din activul personal net al participantului decedat;
d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;

e) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului sau orice fel
de document emis de institutiile de credit care sa ateste titularul contului si
IBAN-ul asociat acestuia, in cazul in care se solicita efectuarea platii prin
virament in cont bancar.
Documentele prevazute la lit. b) ,c) si d) se prezinta in original,
administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica si certifica
conformitatea cu originalul. In cazul in care documentele sunt transmise
prin intermediul serviciilor postale sau similare, documentul prevazut la lit.
c) se tranmite in copie legalizata.
In cererea scrisa prin care se solicita plata drepturilor cuvenite se va indica
varianta de plata a activului personal net (plata unica a contravalorii coteiparti cuvenite din activul personal net al participantului decedat sau plati
esalonate), precum si modalitatea de efectuare a acesteia (virament bancar
sau mandat postal) cu specificarea tuturor informatiilor necesare platii.
In cazul in care beneficiarul este reprezentat de mandatar de ocrotitorul
legal sau de curatorul desemnat in acest sens, acesta prezinta actul sau de
identitate valabil la data depunerii cererii si procura speciala autentica/
documentele din care rezulta calitatea curatorului/ocrotitorului legal,
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In cazul in care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, mandatarul
prezinta actul sau de identitate valabil la data depunerii cererii si depune
copia acestuia, administratorul pastrand copia dupa ce verifica
conformitatea cu originalul.
In cazul beneficiarilor minori, cererea scrisa prin care solicita plata
drepturilor cuvenite poate fi semnata si depusa, dupa caz, de catre:
a) persoana care exercita drepturile si obligatiile parintesti fata de minor,
respectiv parintii, parintele supravietuitor, tutorele sau alta persoana care
exercita aceste drepturi si obligatii potrivit legii;
b) curatorul desemnat special in acest sens.

In cazul in care beneficiarul este reprezentat prin mandatar,
mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data
depunerii cererii si depune copia acestuia, administratorul
pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
Plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net
al participantului/beneficiarului se efectueaza in termen de 10
zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete
necesare pentru efectuarea platii activului, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

administratorul pastrand copii dupa ce verifica si certifica conformitatea cu
originalul. In cazul in care mandatarul transmite documentele prin posta,
va transmite copia legalizata a procurii sale speciale.
In cazul beneficiarilor minori, cererea scrisa prin care solicita plata
drepturilor cuvenite poate fi semnata si depusa, dupa caz, de catre:
a) ocrotitorul legal

b) curatorul desemnat special in acest sens.
Beneficiarii minori cu capacitate de exercitiu restransa semneaza cererea
impreuna cu ocrotitorul legal sau curatorul, dupa caz.
20. Plata sumei reprezentand contravaloarea activului net*
In cazul in care participantul/beneficiarul opteaza pentru plata unica,
plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net al
participantului/beneficiarului se efectueaza in termen de 10 zile lucratoare
de la data depunerii documentatiei complete necesare pentru efectuarea
platii activului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
In cazul in care participantul/beneficiarul opteaza pentru plata esalonata
a activului personal net, aceasta se va face in rate lunare egale, cu o
valoare de minim 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi reziduala.
Platile se pot esalona, pe o perioada de maxim 5 ani, conform graficului
stabilit de catre administrator.
In cererea de plata, participantul/beneficiarul va preciza valoarea ratei
lunare pe care doreste sa o retraga din activul personal, din care se scad
deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor
sau taxele postale. Graficul de plata stabilit de administator in functie de
valoarea ratei solicitata de participant/beneficiar se transmite acestuia in
termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.
Termenul de plata este data de 10 a fiecarei luni in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
Participantii/beneficiarii aflati in plata esalonata au dreptul, pe tot
parcursul derularii platilor, sa solicite modificarea tipului de plata a
activului personal net, respectiv din plata esalonata in plata unica,
modificarea valorii ratei si a modalitatii de plata. Pentru astfel de solicitari
participantii / beneficiarii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:
a) cererea scrisa
b) actul de identitate valabil la data depunerii cererii
c) procura speciala si autentica, in cazul mandatarului
d) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului, in
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cazul in care se solicita efectuarea platii prin virament in cont
bancar.
Efectele modificarilor intra in vigoare cel tarziu incepand cu luna
urmatoare depunerii cererii scrise.
Plata sumei reprezentand contravaloarea activului net se efectueaza
exclusiv catre participant, respectiv catre beneficiarul participantului
decedat, mandatarul fiind reprezentant al participantului/beneficiarului
numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare.
Capitale: 20.Garantiile oferite de administrator, 21.Obligatiile de
informare ale administratorului fata de participant, 22.Procedura de
modificare a prospectului, 23.Prelucrarea datelor cu caracter personal,
24.Dispozitii finale.

Capitale: 21.Garantiile oferite de administrator, 22.Obligatiile de
informare ale administratorului fata de participant, 23.Procedura de
modificare a prospectului, 24.Prelucrarea datelor cu caracter personal,
25.Dispozitii finale.
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*Prevederile capitolelor 18, 19 si 20 implementeaza Norma ASF nr. 28/2017 si intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2018.
Varianta actualizata a prospectului este publicata pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Modificarile mai sus mentionate au fost avizate prealabil de A.S.F. prin Avizul
nr. ..................... Participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului sunt rugati sa notifice, in scris, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.,
in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primei publicari a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor. In baza acestei notificari,
participantii se pot transfera la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind in sarcina administratorului.
Transferul participantilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale prospectului si care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se
realizeaza cu indeplinirea procedurilor legale in vigoare privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative. Prin exceptie de la prevederile Normei A.S.F.
nr.14/2006 cu privire la transferul participantilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de transfer sunt procesate in termen de 10 zile lucratoare de la
intocmirea procesului-verbal prin care se constata obtinerea acordului majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului.
Participantii care nu si-au exprimat in scris dezacordul in termenul de 30 de zile de la data informarii, se considera ca sunt de acord cu propunerile de modificare a
prospectului. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va solicita A.S.F. avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii
Facultative Raiffeisen Acumulare mai sus mentionate daca va obtine acordul majoritatii participantilor acestui fond si va publica pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro
prospectului schemei de pensii facultative modificat.
In cazul in care nu se obtine acordul majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului, solicitarile de transfer depuse ca urmare a exprimarii
dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma A.S.F. nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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