Stimati colegi,
In lumina discutiilor din spatiul public din ultimul an referitoare la Pilonul II de pensii private, in calitate de
angajator, consideram ca este normal sa ne preocupe bunastarea voastra la pensie. Astfel, va transmitem in
continuare din partea Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania cateva informatii esentiale
despre pensia voastra privata.
1) Sumele contribuite reprezinta proprietate privata. Banii stransi in contul personal de pensie privata
Pilon II va apartin, conform legilor in vigoare, iar acest drept este garantat de Constitutia Romaniei. Din
acest punct de vedere, aceste sume se aseamana unui depozit bancar. In cazul unui eveniment
nedorit, banii stransi in contul personal de Pilon II se transmit urmasilor vostri, la fel ca orice alt bun.
2) Datele privind contul individual se acceseaza usor, prin intermediul Internet-ului. Daca nu stiti la
ce fond contribuiti si cati bani ati strans in contul pensiei private, puteti in orice moment verifica pe
Internet, accesand link-ul https://asfromania.ro/scr/petitiiFP, unde veti completa formularul de contact,
iar administratorul fondului de pensii va va contacta direct. Ulterior, puteti deschide un cont online pe
site-ul administratorului, pentru a verifica oricand banii stransi in Pilonul II.
Daca deja stiti la ce fond contribuiti, puteti accesa site-ul administratorului dvs. pentru a va deschide
cont online si apoi verifica sumele virate luna de luna si stranse in contul de pensie privata.
3) Continuitatea contributiilor pe durata vietii active este esentiala. Pilonul II este complementar
sistemului public de pensii (Pilonul I), pentru a suplimenta pensia pe care o veti primi de la stat la varsta
pensionarii. Sumele se vor acumula pe toata durata vietii active; de aceea, este foarte importanta
continuitatea contributiilor pe toata perioada, astfel incat la finalul carierei pensia primita sa fie
relevanta.
Spre deosebire de Pilonul II, in sistemul public de pensii (Pilonul I) contributiile platite nu se
acumuleaza, ci se redistribuie pensionarilor din prezent. Din cauza tendintelor demografice adverse
(reducerea si imbatranirea populatiei Romaniei), doar sistemul public de pensii, de unul singur, nu mai
poate face fata acestor provocari, astfel incat este esentiala continuarea dezvoltarii unui Pilon II
puternic, in masura sa suplimenteze in mod relevant pensia pe care o veti primi de la stat.
4) Sumele contribuite sunt administrate prudent si transparent, de catre profesionisti. Banii stransi
in Pilonul II de pensii sunt administrati conform unor reglementari legale stricte, cu rezultate bune in cei
10 ani de functionare a acestui sistem. Performantele obtinute de fondurile de pensii Pilon II au fost
remarcate si sunt certificate de institutii reputate precum Comisia Europeana, Banca Mondiala, FMI,
OECD si altele.
5) Pilonul II este sigur. Legislatia prevede numeroase mecanisme de siguranta pentru protectia banilor
pe care ii aveti stransi in contul personal. Prin lege, fondurile de pensii nu pot da faliment, activele sunt
pastrate la o banca depozitara autorizata de Banca Nationala a Romaniei, iar investitiile in care pot fi
plasati banii dvs. de pensie sunt strict reglementate. La momentul iesirii la pensie, suma totala cuvenita
pentru pensia privata nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor nete platite.
Linkuri utile:
www.proprietardepensie.ro – Pagina web dedicata a campaniei de informare
www.apapr.ro – Pagina web a Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania
https://asfromania.ro/consumatori/intrebari-frecvente/pensii-private – Intrebari frecvente despre pensii
http://www.apapr.ro/pensii-private/verifica-pensia/ – Acces facil la paginile web ale fiecarui administrator, pentru
activarea contului online
http://www.apapr.ro/pensii-private/siguranta-pensiilor – Garantiile si elementele legislative de siguranta ale
Pilonului II
https://asfromania.ro/informatii-publice/statistici/statistici-pensii/evolutie-indicatori – Randamentele investitionale
anuale, calculate pentru ultimele 24 de luni de la data aleasa de dvs.
http://www.apapr.ro/romanii-sunt-in-clubul-select-al-europenilor-cu-sisteme-de-pensii-private-obligatorii-alaturide-olandezi-nordici-si-britanici – Prezentarea rezultatelor dupa 10 ani de Pilon II

Cu respect,
Conducerea

