DOCUMENTUL DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR
Prospectul schemei de pensii facultative al fondului de pensii Fond de Pensii Facultative BRD Medio,
administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, se modifică în vederea menţionării
faptului că auditorul financiar al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, pentru auditarea situaţiilor financiare
la sfârşitul exerciţiului financiar la 31.12.2016 este Ernst & Young Assurance Services SRL.
De asemenea, prospectul schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio se modifică cu
privire la:
- Capitalul social al administratorului;
- Modalitatea de plată a contribuţiilor la Fondul de pensii;
- Modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii contribuţiilor;
- Obligaţiile si Drepturile Participantului;
- Informaţiile din Declaraţia privind politica de investiţii;
- Pieţele financiare pe care investeşte Administratorul;
- Factori de risc;
- Managementul riscului – metode de evaluare;
- Comisioanele de tranzacţionare;
- Comisioanele bancare;
- Taxa de audit;
În conformitate cu prevederile Normei nr. 16/2010, privind prospectul schemei de pensii facultative, cu
modificările şi completările ulterioare, procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative
cuprinde două etape:
- obţinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis de către ASF
în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea;
- obţinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis de către ASF în
baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea.
BRD Pensii a obţinut avizul prealabil al ASF de modificare a prospectului schemei de pensii facultative:
Avizul nr. 408/21.12.2015
ASF hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării prospectului numai după ce administratorul
face dovada obţinerii acordului majorităţii participanţilor la fondul de pensii facultative al cărui prospect se
modifică.
Prin acest document, BRD Pensii aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD
MEDIO modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul în vigoare.
În termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicării a prezentului document, participanţii care
nu sunt de acord cu modificările prospectului trebuie sa notifice, în scris acest fapt administratorului BRD Pensii la
adresa Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul
la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina
BRD Pensii.
Neexprimarea de obiecţii din partea participantului este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse
prospectului.
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului,
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc
efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
Faţă de forma prospectului avizata anterior de către ASF vă propunem următoarele modificări:

1.

Modificări ale prospectului detaliat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative
BRD Medio

Textul actual

Modificare propusă

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR

1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR

BRD
SOCIETATE
DE
ADMINISTRARE
A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA, denumită în
cele ce urmează “Administrator”, este o societate
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare
22001457, înfiinţată pe perioadă nedeterminată, cu un
capital social subscris şi vărsat de 29 980 000 lei, şi
nu are sucursale.

BRD
SOCIETATE
DE
ADMINISTRARE
A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA, denumită în
cele ce urmează “Administrator”, este o societate
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare
22001457, înfiinţată pe perioadă nedeterminată, cu un
capital social subscris şi vărsat de 23 980 000 lei, şi nu
are sucursale.

..........................................................................

..........................................................................





1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE BRD MEDIO
 Numărul
Deciziei
de
Autorizare
a
prospectului: Decizia C.S.S.P.P., în prezent
A.S.F. nr. 149 din data18.02.2009, modificat
prin:
- Avizul nr. 78 din data 13.10.2011
- Avizul nr. 14 din data 08.02.2012
- Avizul nr. 52 din data 25.07.2012
- Avizul nr. 21 din data 12.07.2013
- Avizul nr. 11 din data 29.05.2014
- Avizul nr. 27 din data 30.01.2015

Capitalul social subscris şi vărsat al companiei
este 29.980.000 Lei, împărţit în 299.800 acţiuni
nominative cu o valoare nominală de 100 Lei pe
acţiune. Toate acţiunile sunt de acelaşi tip şi
fiecare acţiune conferă drepturi egale cu drepturile
conferite de orice altă acţiune.

..........................................................................


Structura acţionariatului Acţiunile emise de
Administrator sunt subscrise de acţionarii săi,
după cum urmează: un număr de 152 898 acţiuni,
respectiv un procent de 51% din capitalul social al
Administratorului, este subscris de SOGECAP, în
vreme ce un număr de 146 902 acţiuni, respectiv
un procent de 49% din capitalul social al
Administratorului, este subscris de BRD - Groupe
Société Générale S.A.

..........................................................................

1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE BRD MEDIO
 Numărul
Deciziei
de
Autorizare
a
prospectului: Decizia C.S.S.P.P., în prezent
A.S.F. nr. 149 din data18.02.2009, modificat
prin:
- Avizul nr. 78 din data 13.10.2011
- Avizul nr. 14 din data 08.02.2012
- Avizul nr. 52 din data 25.07.2012
- Avizul nr. 21 din data 12.07.2013
- Avizul nr. 11 din data 29.05.2014
- Avizul nr. 27 din data 30.01.2015
- Avizul nr. din data

Capitalul social subscris şi vărsat al companiei
este 23.980.000 Lei, împărţit în 239.800 acţiuni
nominative cu o valoare nominală de 100 Lei pe
acţiune. Toate acţiunile sunt de acelaşi tip şi
fiecare acţiune conferă drepturi egale cu drepturile
conferite de orice altă acţiune.

..........................................................................

Structura acţionariatului Acţiunile emise de
Administrator sunt subscrise de acţionarii săi, după
cum urmează: un număr de 122 298 acţiuni, respectiv
un procent de 51% din capitalul social al
Administratorului, este subscris de SOGECAP, în
vreme ce un număr de 117 502 acţiuni, respectiv un
procent de 49% din capitalul social al Administratorului,
este subscris de BRD - Groupe Société Générale S.A.

..........................................................................

1.4 INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL
FINANCIAR STATUTAR AL FONDULUI

1.4 INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL
FINANCIAR STATUTAR AL FONDULUI

Auditorul financiar statutar al fondului pentru







Denumire: Auditorul Fondului de Pensii este
Deloitte Audit S.R.L.
Cod unic de înregistrare: 7756924
Numărul şi data avizului A.S.F.: Nr. 49 din
01.08.2007
Codul de înscriere în Registrul A.S.F. –
sectorul sistemului de pensii private: AUDRO-7769271
Pagina de internet: http://www.deloitte.ro

..........................................................................

anul 2015:
 Denumire: Auditorul Fondului de Pensii este
Deloitte Audit S.R.L.
 Cod unic de înregistrare: 7756924
 Numărul şi data avizului A.S.F.: Nr. 49 din
01.08.2007
 Codul de înscriere în Registrul A.S.F. –
sectorul sistemului de pensii private: AUDRO-7769271
 Pagina de internet: http://www.deloitte.ro

Auditorul financiar statutar
începând cu anul 2016:




al

fondului

Denumire: Auditorul Fondului de Pensii
este
Ernst&Young Assurance Services SRL
Cod unic de înregistrare: R11909783



Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în
prezent A.S.F.: Nr. 39 din 10.07.2007



Codul de înscriere în Registrul A.S.F. –
sectorul sistemului de pensii private: AUDRO-4295287



Pagina de internet: http://www.ey.com

..........................................................................
2.1. GLOSAR DE TERMENI

2.1 GLOSAR DE TERMENI

..........................................................................

..........................................................................
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2.1.7 auditorul statutar extern sau auditorul este
societatea de audit membră a Camerei Auditorilor
Financiari din România, avizată de Autoritate sau
societăţi de audit care au fost autorizate, avizate sau
supuse unei proceduri similare în vederea funcţionării
ca auditor pe piaţa pensiilor dintr-un stat membru al
uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European. Auditorul Fondului este societatea Deloitte
Audit S.R.L. pentru anul 2015 şi societatea
Ernst&Young Assurance Services S.R.L., începând
cu anul 2016

auditorul statutar extern sau auditorul este
societatea de audit membră a Camerei Auditorilor
Financiari din România, avizată de Autoritate sau
societăţi de audit care au fost autorizate, avizate sau
supuse unei proceduri similare în vederea
funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor dintr-un stat
membru al uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European. Auditorul Fondului
este societatea Deloitte Audit

..........................................................................

..........................................................................
2.5.2 Modalitatea de plată a contribuţiilor la
Fondul de pensii
..........................................................................
La încasarea sumelor în contul colector al Fondului de
pensii pot apărea următoarele situaţii :

2.5.2 Modalitatea de plată a contribuţiilor la
Fondul de pensii
..........................................................................

1. Recepţionarea de către Administrator a unei sume
mai mari decât cea totală din actul de aderare.

În această situaţie având în vedere faptul că plata
respectă minimul stabilit de către participant la
semnarea actului individual de aderare sau prin
modificări ulterioare, Administratorul va aloca întreaga
sumă în contul participantului fără a fi necesară
semnarea unor documente suplimentare, după cum
urmează:
- Dacă nu există contribuţii lunare anterioare
neplătite, întreaga sumă se va aloca pentru
luna curentă ;
- Dacă există contributii lunare anterioare
neplătite, şi suma nu poate fi împarţită în
tranşe egale, Administratorul va aloca suma
pe lunile pentru care este posibil iar diferenţa
va fi alocată integral pentru ultima contribuţie
neplătită. Administratorul se va asigura
totodată că pentru ultima lună alocată, suma
va fi cel puţin egală cu minimul din actul de
aderare.
Având în vedere ca Administratorul nu poate încasa
sume în avans, sumele recepţionate vor fi alocate
conform celor de mai sus.
În toate situaţiile în care alocarea este posibilă,
inclusiv dacă va fi necesară alocarea pentru mai multe
luni, aceasta se va face la valoarea unitară a activului
net valabilă la data convertirii sumelor.
În cazul în care inclusiv luna curentă este încasată în
momentul recepţionării plăţii, Administratorul va
proceda la returul sumei recepţionate.

2. Recepţionarea unei sume mai mici decât minimul
stabilit de participant la semnarea actului individual de
aderare.
În condiţiile în care suma plătită este mai mică decât
minimul din actul de aderare, însă depăşeşte
contribuţia minimă stabilită prin prospectul Fondului de
pensii, Administratorul va contacta participantul/
angajatorul în vederea soluţionării situaţiei.
În cazul în care participantul îşi dă acordul pentru

alocarea unei sume mai mici decât minimul menţionat
în actul de aderare, prin orice mijloc care poate fi
dovedit ulterior (e-mail, cerere scrisă), Administratorul
va proceda la alocarea în conformitate cu solicitarea
participantului.
Dacă suma plătită, este sub valoarea contribuţiei
minime prevăzută în Prospect, Administratorul va
proceda la returul sumei în integralitate.
Participantul care a fost detaşat într-o altă ţară poate
plăti în continuare contribuţia la Fondul de pensii pe
durata detaşării.
2.5.3 Modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii
contribuţiilor
..........................................................................

2.5.3 Modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii
contribuţiilor
..........................................................................
Informarea participantului asupra modificării
contribuţiei angajatorului este în responsabilitatea
angajatorului.
La încasarea sumelor în contul colector al Fondului
de pensii pot apărea următoarele situaţii :
1. Recepţionarea de către Administrator a unei
sume mai mari decât cea totală din actul de aderare
sau din documentele de modificări ulterioare,
plătită de către participant.
În această situaţie având în vedere faptul că plata
respectă minimul stabilit de către participant la
semnarea actului individual de aderare sau prin
modificări ulterioare, Administratorul va aloca
întreaga sumă în contul participantului fără a fi
necesară semnarea unor documente suplimentare,
după cum urmează:
- Dacă nu există contribuţii lunare anterioare
neplătite, întreaga sumă se va aloca pentru
luna curentă ;
- Dacă există contributii lunare anterioare
neplătite, şi suma nu poate fi împarţită în
tranşe egale, Administratorul va aloca suma
pe lunile în care nu au fost recepţionate
contribuţii, iar diferenţa va fi alocată
integral pentru ultima contribuţie neplătită.
Administratorul se va asigura totodată că
pentru ultima lună alocată, suma va fi cel
puţin egală cu minimul din actul de aderare.

Având în vedere ca Administratorul nu poate
încasa sume în avans, sumele recepţionate vor fi
alocate conform celor de mai sus.
În toate situaţiile în care alocarea este posibilă,
inclusiv dacă va fi necesară alocarea pentru mai
multe luni, aceasta se va face la valoarea unitară a
activului net valabilă la data convertirii sumelor.
În cazul în care în luna curentă se primesc două
contribuții pentru aceeași lună, Administratorul va
proceda la returul celei de a doua contribuții
recepţionate, întrucat nu se pot accepta plăţi în
avans.
2. Recepţionarea unei sume mai mici decât minimul
stabilit de participant la semnarea actului individual
de aderare sau la semnarea documentelor de
modificări ulterioare.
În condiţiile în care suma plătită este mai mică
decât minimul din actul de aderare, însă depăşeşte
contribuţia minimă stabilită prin prospectul
Fondului de pensii, Administratorul va contacta
participantul în vederea soluţionării situaţiei.
În cazul în care participantul îşi dă acordul pentru
alocarea unei sume mai mici decât minimul
menţionat în actul de aderare, prin orice mijloc care
poate fi dovedit ulterior (e-mail, cerere scrisă),
Administratorul va proceda la alocarea în
conformitate cu solicitarea participantului.
Dacă suma plătită, este sub valoarea contribuţiei
minime prevăzută în Prospect, Administratorul va
proceda la returul sumei în integralitate.
Participantul care a fost detaşat într-o altă ţară
poate plăti în continuare contribuţia la Fondul de
pensii pe durata detaşării.
3. Recepţionarea de către Administrator a unei
sume mai mari decât cea totală din actul de aderare
sau din documentele de modificari ulterioare,
plătită de către angajator (atît contribuţia
angajatorului cît şi a participantului, sau doar a
participantului)
În cazul recepţionării din partea angajatorului a
unei sume mai mare decât cea menţionată în actul
de aderare (atât contribuţia angajatorului cât şi a

participantului, sau doar a participantului) sau din
documentele de modificări ulterioare, se va încerca
reconcilierea acesteia în termen de 4 zile lucratoare
de la data primirii, iar diferenţa se va restitui doar
în lipsa unei înstiinţări scrise din partea
angajatorului cu privire la modificarea valorii
contribuţiei (atât a valorii contribuţiei angajatorului
cât şi a participantului, sau doar a participantului),
primită prin orice mijloace ce pot fi dovedite
ulterior (email, fax, telefon).
4. Recepţionarea unei sume mai mici decât minimul
stabilit de participant la semnarea actului individual
de aderare sau la semnarea unor documentele de
modificări ulterioare, plătită de către angajator (atât
contribuţia angajatorului cât şi a participantului,
sau doar a participantului)
În cazul recepţionării din partea angajatorului a
unei sume mai mici decat cea menţonată în actul
de aderare (atât contribuţia angajatorului cât şi a
participantului, sau doar a participantului) sau din
documentele
de
modificări
ulterioare,
dar
depăşeşte limita minima menţionată în prospect,
Administratorul va contacta angajatorul în vederea
soluţionării situaţiei.
În cazul în care angajatorul/participantul îşi dă
acordul pentru alocarea unei sume mai mici decât
minimul menţionat în actul de aderare, prin orice
mijloc care poate fi dovedit ulterior (e-mail, cerere
scrisă), Administratorul va proceda la alocarea în
conformitate cu solicitarea participantului.
Dacă suma plătită, este sub valoarea contribuţiei
minime prevăzută în Prospect, Administratorul va
proceda la returul sumei în integralitate.
2.6 OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE
PARTICIPANTULUI
2.6.1 Obligaţii
Participantul la Fondul de pensii are următoarele
obligaţii:
• Sa plătească contribuţia minimă stabilită în
actul individual de aderare;
• Să înştiinţeze în scris administratorul şi
angajatorul, după caz, cu privire la

2. 6 OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE
PARTICIPANTULUI
2.6.1 Obligaţii
Participantul la Fondul de pensii are următoarele
obligaţii:
• Sa plătească contribuţia minimă stabilită în
actul individual de aderare;
• Să înştiinţeze în scris administratorul şi
angajatorul, după caz, cu privire la

•

•

•

suspendarea sau încetarea plăţii acesteia,
înainte de data suspendării sau încetării plăţii
contribuţiei;
Să înştiinţeze în scris administratorul şi
angajatorul cu privire la orice modificare a
datelor sale
personale şi să transmită documentele
doveditoare, în termen de 30 de zile
calendaristice de la
producerea acestora;
Să depună la sediul administratorului
documentele necesare pentru deschiderea
dreptului de
pensie facultativă;
Orice alte obligaţii rezultate din prevederile
Legii, normelor emise de Autoritate şi ale
prospectului.

•

•

•
•

suspendarea sau încetarea plăţii acesteia,
înainte de data suspendării sau încetării plăţii
contribuţiei;
Să înştiinţeze în scris administratorul şi
angajatorul cu privire la orice modificare a
datelor sale
personale şi să transmită documentele
doveditoare, în termen de 30 de zile
calendaristice de la
producerea acestora;
Să depună la sediul administratorului
documentele necesare pentru deschiderea
dreptului de
pensie facultativă;
Orice alte obligaţii rezultate din prevederile
Legii, normelor emise de Autoritate şi ale
prospectului.
Să înştiinţeze angajatorul cu privire la
modificarea contribuţiei proprii, în cazul în
care angajatorul constituie şi virează
contribuţia
către
fondul
de
pensii
facultative.

2.7.2. Informaţii din Declaraţia privind politica de
investiţii
..........................................................................

2.7.2. Informaţii din Declaraţia privind politica de
investiţii
..........................................................................

Instrumentele financiare derivate sunt admise în
alcătuirea structurii fondului de pensii facultative doar
în măsura în care contribuie exclusiv la scăderea
riscului valutar prin tranzacţii cu instrumente financiare
derivate de tipul contracte futures şi opţiuni realizate
numai pe pieţe în condiţiile existenţei în portofoliul
fondului a activului suport. În cazul în care protejarea
portofoliului în condiţiile menţionate anterior nu este
posibilă, datorită faptului că piaţa reglementată
respectivă nu este suficient de lichidă, pentru a
asigura posibilitatea iniţierii sau lichidării la orice
moment a unor astfel de tranzacţii, vor putea fi
utilizate instrumente financiare derivate de tipul
forward şi swap, negociate în afara pieţei
reglementate, cu respectarea prevederilor legislaţiei
secundare în domeniu.

Instrumentele financiare derivate sunt admise în
alcătuirea structurii fondului de pensii facultative în
măsura în care contribuie la scăderea riscului valutar
prin tranzacţii cu instrumente financiare derivate de
tipul contracte futures şi opţiuni realizate numai pe
pieţe în condiţiile existenţei în portofoliul fondului a
activului suport. În cazul în care protejarea portofoliului
în condiţiile menţionate anterior nu este posibilă,
datorită faptului că piaţa reglementată respectivă nu
este suficient de lichidă, pentru a asigura posibilitatea
iniţierii sau lichidării la orice moment a unor astfel de
tranzacţii, vor putea fi utilizate instrumente financiare
derivate de tipul forward şi swap, negociate în afara
pieţei reglementate, cu respectarea prevederilor
legislaţiei secundare în domeniu.
De asemenea, Administratorul poate proteja
portofoliul de investiţii al fondului de pensii
facultative împotriva riscului de dobândă prin
tranzacţii cu instrumente financiare derivate pentru
acele active care au maturitatea reziduală mai mare
de 5 ani calculată la data încheierii tranzacţiei, în

..........................................................................

2.7.5 Pieţele financiare pe care investeşte Administratorul
..........................................................................
Administratorul investeşte activele fondului de pensii
private în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară,
pe piaţa reglementată şi pe piaţa secundară bancară

..........................................................................
i)
itluri de participare emise de organisme
de plasament colectiv în valori mobiliare,
exclusiv ETF, din România sau din state
membre ale Uniunii Europene

..........................................................................
2.7.7
•

condiţiile reglementărilor legale în vigoare.
..........................................................................
2.7.5 Pieţele financiare pe care investeşte Administratorul
..........................................................................
Administratorul investeşte activele fondului de pensii
private în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară,
pe piaţa reglementată şi pe piaţa secundară bancară, ,
precum şi pe alte pieţe permise de cadrul legislativ
în vigoare.
..........................................................................
T
ii)
T
itluri de participare emise de organisme de
plasament colectiv în valori mobiliare,
inclusiv ETF, din România sau din state
membre ale Uniunii Europene
Activele Fondului de tipul obligaţiunilor municipale
prevăzute la art 12 alin. (1) lit. c) şi f), precum şi
cele de tipul obligaţiunilor corporatiste specificate
la art. 12 alin. (1) lit d) pct. (ii) din Norma 11//2011
cu modificările şi completările ulterioare, pot fi
tranzacţionate în afara pieţei reglementate în
condiţiile reglementărilor legale în vigoare.
..........................................................................

Riscuri investiţionale

2.7.7

Factori de risc

•

..........................................................................
Riscul de poziție – este generat de fluctuaţiile
de pe piaţa bursieră şi are ca efect scăderea
preţului acţiunilor din portofoliu;
..........................................................................
•

2.7.8

Managementul riscului – metode
de evaluare

........................................................................
Pentru reducerea riscului sistematic, activele Fondului
de pensii se vor investi pe diverse pieţe. În acelaşi
timp prin diversificarea prudentă a plasamentelor din
portofoliu şi folosind tehnici şi instrumente adecvate se
va reduce riscul nesistematic. De asemenea
administrarea activelor Fondului de pensii va ţine cont
de perspectivele fiecărui domeniu, de condiţiile
economice ale fiecărei zone geografice, acţionând
doar în acele sectoare ale economiei şi folosind doar
acele instrumente financiare care au un potenţial bun

Riscuri investiţionale

Factori de risc

..........................................................................
•

Riscul de preț – este generat de fluctuaţiile de
pe piaţa bursieră şi are ca efect scăderea
preţului acţiunilor din portofoliu;

..........................................................................
2.7.8 Managementul riscului – metode de
evaluare

.........................................................................

în condiţii rezonabile de siguranţă.

........................................................................

.........................................................................
Pentru gestionarea şi reducerea riscurilor
investiţionale se vor avea în vedere:
 Investirea activelor Fondului pe diverse
pieţe;
 Diversificarea prudentă a plasamentelor
portofoliului;
 Perspectivele fiecărui domeniu, condiţiile
economice ale fiecărei zone geografice,
acţionând doar în acele sectoare ale
economiei
şi
folosind
doar
acele
instrumente financiare care au potenţial de
rentabilitate în condiţii acceptabile de risc.

Riscurile de investiţii şi managementul riscului de
portofoliu sunt urmărite de Directorul de Investiţii
împreună cu Directorul de Managementul Riscului din
cadrul Administratorului. Investirea activelor va ţine
cont de riscurile determinate şi va fi aprobată de
Comitetul de Investiţii
2.15.4 Comisioanele de tranzacţionare

........................................................................


pentru acţiuni până la
valoarea tranzacţiei;

0,18% din

2.15.4 Comisioanele de tranzacţionare

.........................................................................


pentru acţiuni până la 0.5% din valoarea
tranzacţiei;

........................................................................

.........................................................................

a)Decontare
tranzacţii
DVP/RVP/FOP
pentru
instrumentele financiare emise de emitenţi din alte
state decat Austria pâană la 123EUR/tranzacţie;

a)Decontare
tranzacţii
DVP/RVP/FOP
pentru
instrumentele financiare emise de emitenţi din alte
state decat Austria până la 273 EUR/tranzacţie;

........................................................................

.........................................................................

1.15.6

Comisioane bancare

a)Plăţi în lei/alte valute:
 în sistem intrabancar: franco;
 în sistem interbancar: până la 7
RON/tranzacţie + comision BNR.
b)Transferuri internaţionale:
o comisioanele standard practicate de
BCR.

2.15.6
a)Plăţi în lei:



Comisioane bancare

în sistem intrabancar: franco;
în sistem interbancar: până la 7
RON/tranzacţie + comision BNR.
b)Plăți în valută
 în sistem intrabancar: franco;
 în sistem interbancar: până la 250
Euro/tranzactie.

2.15.7

Taxa de audit a Fondului de pensii

2.15.7 Taxa de audit a Fondului de pensii

Taxa de audit suportată de către fond pentru anul
2014 este de:
• 12.000 lei (inclusiv TVA)

Taxa de audit suportată de către fond pentru anul 2015
este de:
• 15.800 lei anual (inclusiv TVA).

Începând cu anul 2015 taxa de audit suportată de
către fond este de:
• 15.800 lei anual (inclusiv TVA).

Începând cu anul 2016 taxa de audit suportată de către
fond este de:
• 11.875 lei anual (inclusiv TVA).

2.

Se modifica Prospectul simplificat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative
BRD Medio in concordanta cu modificările mai sus menţionate ale Prospectului detaliat.

