
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumit Administrator), cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle Nr. 15, 
Etaj 6, Cod postal 011857, Codul Unic de Inregistrare 22080825, J40/13188/09.07.2007, autorizata de prin Decizia Autorităţii nr. 65/22.01.2009, Înscrisă în Registrul 
Autorităţii cu codul SAP-RO-22093262, în calitate de Administrator al Fondului de pensii facultative STABIL, autorizat de Autoritate prin Decizia nr. 118/12.02.2009 
şi înscris în Registrul Autorităţii prin codul FP3-1114, comunica prezenta: 

 
NOTIFICARE PUBLICA 

a participanţilor la Fondul de pensii facultative STABIL 
având ca scop: 
1) Informarea şi solicitarea acordului paricipanţilor cu privire la modificările propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului de pensii 

facultative STABIL, care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 229/22.10.2020; 
2) Informarea participanţilor cu privire la postarea pe pagina de internet a Administratorului: https://pensii.generali.ro, a următoarelor documente: 

a) Prospectul schemei de pensii facultative STABIL care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 229/22.10.2020; 
b) Notificarea publica conform art. 20 din norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Modificările propuse de Administrator sunt evidenţiate comparativ, după cum urmează: 
 

PROSPECTUL DETALIAT  

al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative 

STABIL – IN VIGOARE 

 PROSPECTUL DETALIAT  

al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii 

Facultative STABIL – PROPUNERE MODIFICARE 

Informaţii despre auditorul financiar 

Denumirea auditorului: Ernst & Young Assurance Services SRL (denumită 

în continuare Auditor financiar), codul unic de înregistrare R11909783, Aviz nr. 

1 din 09.01.2007, Cod de înscriere AUD-RO-11922130, web-site: 

http://www.ey.com/ro. 

 Informaţii despre auditorul financiar 
Denumirea auditorului care asigura auditarea situatiilor financiare ale Fondului 
pentru anul 2020: Ernst & Young Assurance Services SRL (denumită în 
continuare Auditor financiar), codul unic de înregistrare R11909783, Aviz nr. 1 
din 09.01.2007, Cod de înscriere AUD-RO-11922130, web-site: 
http://www.ey.com/ro. 
 

Denumirea auditorului care asigura auditarea situatiilor financiare ale Fondului 
incepand cu anul 2021: KPMG AUDIT S.R.L. (denumită în continuare Auditor 
financiar), avand cod unic de inregistrare nr. 12997279, Aviz nr. 67 din 
08.08.2007, Cod de inscriere AUD-RO-13009626, web site: 
http://www.kpmg.ro/. 

Art. 164 

f) Conturi investiţii: 

- în RON: 

 Încasări interbancare: gratuit  

 Plăţi interbancare: gratuit, Încasări interbancare: gratuit  

 Plăţi interbancare: (viramente BRD – alte banci din Romania) 50 % 
reducere faţa de comisionul standard BRD 

 Administrare cont: gratuit 
 
 

 Art. 164 
f) Conturi investitii: 

-  in RON: 
 Incasari intrabancare: gratuit 
 Plati intrabancare: gratuit 
 Incasari interbancare: gratuit; 
 Plati interbancare (viramente BRD – alte banci din Romania):  

 ghiseu: 4 lei / operatiune + comision BNR* 
 online: 2,5 lei / operatiune + comision BNR* 

https://pensii.generali.ro/
http://www.ey.com/ro
http://www.ey.com/ro
http://www.kpmg.ro/


 
 
 
 
 

- în VALUTĂ: 

1. Încasări (intra si interbancare): gratuit  
2. Plăţi între clienţii băncii: gratuit 
3. Plăţi către clienţii altor bănci:  

 0,08%, minim 10 EUR, maxim 300 EUR 

 Plati Multix/BRD@office: 0,07% min 10 EUR max 150EUR 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Comisionul BNR la data incheierii Actului Aditional este si poate fi 
modificat in functie de decizia BNR. In prezent, comisioanele BNR 
sunt urmatoarele:  
-       0,51 lei pentru plati mai mici de 50.000 lei; 
-       6 lei pentru plati mai mari sau egale cu 50.000 lei 
 Administrare cont:gratuit 
 

-  in VALUTA: 
1. Incasari (intra si interbancare): gratuit;  

2. Plati intre clientii bancii: gratuit; 

3. Plati interbancare, catre clientii altor banci: 
 Plati Euro, inclusiv LEI către orice bancă din spațiul 

SEPA (cu exceptia bancilor din Romania pentru 
platile in lei) 

- ghiseu, indiferent de canalul de transmitere 
(SEPA sau SWIFT): 

- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 14,51 LEI; 
- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20 LEI; 

- online: 
- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 5,51 LEI; 
- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11 LEI; 

 
Nota: Comisionul va fi exprimat în RON, dar va fi 
perceput din contul de EURO (pentru plățile în EURO), la 
cursul BRD valabil la momentul efectuării plății.  
Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single Euro Payments 
Area, Zona unică de plăți în EURO) poate fi consultată la 
următorul link: https://www.europeanpaymentscouncil.eu  

 
 Plati alte valute, inclusiv LEI sau EURO ordonat in 

tari din afara spatiului SEPA 
- ghiseu: 0,08%/ operatiune, min 10 EUR max 

120 EUR, la care se adauga eventualele 
speze si comisioane percepute de bancile 
corespondente; 

- online: 0,07%/ operatiune, min 10 EUR max 
100 EUR, la care se adauga eventualele 
speze si comisioane percepute de bancile 
corespondente; 

 Comision "OUR" garantat: 20 EUR, se aplica 
pentru: 
-  Plati in moneda tranzactionala EUR catre spatiul 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/


 
 
4. Administrare cont: gratuit 
g) Conturi DIP (plata unica si plati esalonate)- conturi in lei: 
    1. Administrare cont: gratuit    
    2. incasare: gratuit 
    3. Plati in lei (intra bancare si interbancare pe teritoriul Romaniei), pe transe 
astfel: 
 

          - plati intre 0 – 500 RON: gratuit 
          - plati intre 501 – 50.000 RON: 4 RON tranzactie 
          - plati mai mari de 50.000 RON: 5 RON/tranzactie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Sepa 
-   Plati in moneda tranzactionala USD sau alte 
valute in spatiul UE/EEA si Non SEPA. 

 Speze SWIFT: 0 EUR/mesaj. 
4. Administrare cont:gratuit 
g) Conturi DIP (plata unica si plati esalonate)- conturi in lei: 
Conturi DIP (Cont DIP plata unica si Cont DIP plati esalonate)- conturi in lei 
1. administrare cont: gratuit; 
2. incasare: gratuit 
3. Plati in lei (intra bancare si interbancare  pe teritoriul Romaniei), pe 
transe, astfel: 
- plati intre 0-500 RON: gratuit 
- plati intre 501-50.000 RON: 4 RON/tranzactie; 
- plati mai mari de 50.000 RON: 5 RON/tranzactie. 

 Plati interbancare in valuta (in favoarea clientilor altor banci):  

 Plati Euro, inclusiv LEI către orice bancă din spațiul 

SEPA (cu exceptia bancilor din Romania pentru 

platile in lei) 

- ghiseu, indiferent de canalul de transmitere 

(SEPA sau SWIFT): 

- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 14,51 LEI; 

- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20 LEI; 

- online: 

- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 5,51 LEI; 

- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11 LEI; 
Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single Euro Payments Area, Zona 
unică de plăți în EURO) poate fi consultată la următorul link: 
https://www.europeanpaymentscouncil.eu  

 Plati alte valute, inclusiv LEI sau EURO ordonat in 

tari din afara spatiului SEPA 

- ghiseu: 0,08%/ operatiune, min 10 EUR max 

120 EUR, la care se adauga eventualele 

speze si comisioane percepute de bancile 

corespondente; 

- online: 0,07%/ operatiune, min 10 EUR max 

100 EUR, la care se adauga eventualele 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Conturi transfer: cont in lei 

1. Administrare cont: gratuit  

2. Incasari: gratuit 

3. Plati in lei intra si interbancare: 100% reducere comisioane BRD 

 

speze si comisioane percepute de bancile 

corespondente; 

 Comision "OUR" garantat: 20 EUR, se aplica 

pentru: 

-  Plati in moneda tranzactionala EUR catre spatiul 

Non Sepa 

-   Plati in moneda tranzactionala USD sau alte 

valute in spatiul UE/EEA si Non SEPA. 

 Speze SWIFT: 0 EUR/mesaj. 
 
h) Cont transfer: - cont in lei 
1. Administrare cont: gratuit, 
2. Incasari: gratuit; 
3. Plati in lei intra si interbancare pe teritoriul Romaniei: 100% reducere 
comisioane BRD  
4. Plati interbancare in valuta (in favoarea clientilor altor banci):  

 5. Plati Euro, inclusiv LEI către orice bancă din spațiul SEPA (cu exceptia 

bancilor din Romania pentru platile in lei) 

- ghiseu, indiferent de canalul de transmitere 

(SEPA sau SWIFT): 

- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 14,51 LEI; 

- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20 LEI; 

- online: 

- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 5,51 LEI; 

- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11 LEI; 
Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single Euro Payments 
Area, Zona unică de plăți în EURO) poate fi consultată la 
următorul link: https://www.europeanpaymentscouncil.eu  

 Plati alte valute, inclusiv LEI sau EURO ordonat in 

tari din afara spatiului SEPA 

- ghiseu: 0,08%/ operatiune, min 10 EUR max 

120 EUR, la care se adauga eventualele 

speze si comisioane percepute de bancile 

corespondente; 

- online: 0,07%/ operatiune, min 10 EUR max 

100 EUR, la care se adauga eventualele 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/


speze si comisioane percepute de bancile 

corespondente; 

 Comision "OUR" garantat: 20 EUR, se aplica 

pentru: 

-  Plati in moneda tranzactionala EUR catre spatiul 

Non Sepa 

-   Plati in moneda tranzactionala USD sau alte 

valute in spatiul UE/EEA si Non SEPA. 

 Speze SWIFT: 0 EUR/mesaj. 

 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi art. 23 alin. 3 din Norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile şi completările 
ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a propunerilor de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative STABIL, 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 obiectiilor din partea participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, se consideră acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului. În cazul în care 
nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de pensii facultative Stabil, solicitările 
de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc. 
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