Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor
Fondului de Pensii Facultative PENSIA MEA

BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A., cu sediul
în Bucureşti, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, Bucureşti, România, telefon: +4 021 203
84 00 Fax +4 021 203 84 02, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J40/11737/2007, Cod Unic
de înregistrare 21948054, înregistrată în registrul administratorilor de pensii administrate privat sub numărul
SAP-RO-21960491, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea,
informează si solicită acordul participanţilor cu privire la modificările Prospectului schemei de pensii
facultative a Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea.
Modificările aduse Prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea
constau în actualizarea informaţiilor pe care acesta le cuprinde ca urmare a schimbarii valorii comisionului
de administrare din contributii de la 5% la 0%. Astfel, Înainte de convertire în unităţi de fond, din orice
contribuţie plătită se deduce un comision de administrare de 5%, care se aplică până la data de
30.06.2022. De la data de 01.07.2022, înainte de convertire în unități de fond, din contribuțiile plătite
se va reține un comision de administrare de 0%.
S-a mai introdus de asemenea si prevederea „Transmiterea documentelor catre administrator se poate
face si prin mijloace de comunicare electronice, caz in care cererea de plata este semnata de catre
participant utilizand semnatura electronica calificata”, conform prevederilor Normei ASF nr. 28/2017 privind
utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, modificata si completata
prin Norma ASF nr. 12/2021.
În conformitate cu dispoziţiile Art.20 alin. 2 din Norma 16/2010 privind prospectul schemei de pensii
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei
publicări a propunerilor de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative Pensia Mea, participanţii
care nu sunt de acord cu modificările Prospectului notifică Administratorul în scris acest fapt şi pot solicita
transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului
fiind în sarcina Administratorului.
Neexprimarea de obiecţii din partea participanţilor la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea este
considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului.
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările Prospectului Schemei
de Pensii Facultative Pensia Mea, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu
privire la modificarea prospectului nu vor produce efecte, iar modificarea prospectului nu va avea loc.
Documentul cuprinzând textul integral al propunerilor de modificare este publicat pe site-ul
www.btpensii.ro. Participanţii au dreptul de a solicita administratorului acest document.
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Forma actuală a Prospectului detaliat al schemei de
pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative
Pensia Mea

Forma propusă spre modificare a Prospectului
detaliat al schemei de pensii facultative a Fondului
de Pensii Facultative Pensia Mea

CAPITOLUL XV.
Taxe şi comisioane

CAPITOLUL XV.
Taxe şi comisioane

Art. 79 Înainte de convertire în unităţi de fond, din orice
contribuţie plătită se deduce un comision de administrare de
5%.

Art. 79 Înainte de convertire în unităţi de fond, din orice
contribuţie plătită se deduce un comision de
administrare de 5%, care se aplică până la data de
30.06.2022. De la data de 01.07.2022, înainte de
convertire în unități de fond, din contribuțiile plătite
se va reține un comision de administrare de 0%.

Motivatia
modificarilor/
observatii

Modificare
valoare
comision.

.......
CAPITOLUL XVIII.
Modalitaţi de utilizare a activului personal al
participantului la fondul de pensii facultative
Art. 95
.......

CAPITOLUL XVIII.
Modalitaţi de utilizare a activului personal al
participantului la fondul de pensii facultative
Art. 95
.......
(4) Transmiterea documentelor catre administrator
se poate face si prin mijloace de comunicare
electronice, caz in care cererea de plata este
semnata de catre participant utilizand semnatura
electronica calificata.

Forma actuală a Prospectului simplificat al schemei de
pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative
Pensia Mea

Forma propusă spre modificare a Prospectului
simplificat al schemei de pensii facultative a
Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea

Adaugare
prevedere
conform
Normei ASF
28/2017,
completata
prin Norma
ASF 12/2021

Motivatia
modificarilor/
observatii

CAPITOLUL X.
Regimul fiscal al contribuţiilor Fondului
Art. 47 Contribuţia proprie la Fond este deductibilă
pentru fiecare Participant din venitul salarial brut
lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei
sume prevazute in legislatia fiscala in vigoare, întrun an fiscal.
Art. 48 Suma reprezentând contribuţia angajatorului
pentru un angajat Participant la Fond este
deductibilă pentru angajator la calculul profitului
impozabil, în limita unei sume prevazute in legislatia
fiscala in vigoare pentru fiecare Participant, într-un
an fiscal.
CAPITOLUL XI.
Taxe şi comisioane

CAPITOLUL XII.
Taxe şi comisioane

Art. 53 Înainte de convertire în unităţi de fond, din orice
contribuţie plătită se deduce un comision de administrare
de 5%.
................

Art. 55 Înainte de convertire în unităţi de fond, din orice
contribuţie plătită se deduce un comision de
administrare de 5%, care se aplică până la data de
30.06.2022. De la data de 01.07.2022, înainte de
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Introducere
prevederi
referitoare la
deductibilitatea
contributiilor.

Modificare
valoare
comision

convertire în unități de fond, din contribuțiile plătite
se va reține un comision de administrare de 0%.
................
CAPITOLUL XVI.
Modalitaţi de utilizare a activului personal al
participantului la fondul de pensii facultative
Art. 75
.......

CAPITOLUL XVI.
Modalitaţi de utilizare a activului personal al
participantului la fondul de pensii facultative
Art. 75
.......
(4) Transmiterea documentelor catre administrator
se poate face si prin mijloace de comunicare
electronice, caz in care cererea de plata este
semnata de catre participant utilizand semnatura
electronica calificata.
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Adaugare
prevedere
conform
Normei ASF
28/2017,
completata
prin Norma
ASF 12/2021

