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SCOPUL 
Prezentul document oferă informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Acesta nu este un material publicitar. 
Informațiile vă sunt prezentate conform legislației în vigoare, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile 
și pierderile potențiale care derivă din investiția în acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse. 
PRODUS 
FONDUL DE INVESTITII ALTERNATIVE NOVA PROTECT FOND    ISIN: ………………….. 
Administrator: NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. (fosta SAI SAFI INVEST SA), site: www.novainvest.ro 
Pentru mai multe informații va rugam, sa sunați la telefon 0374 059 008 
Autoritatea competentă: Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Dată document: 11.01.2022. 
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 
 
ÎN CE CONSTĂ ACEST PRODUS? 
Tip 
Fondul de Investiții Alternative NOVA PROTECT FOND este un fond de investiții alternative de tip deschis, destinat 
investitorilor de retail, cu o politica de investitii diversificata. Pentru informații suplimentare va rugam să consultați documentele 
fondului pe pagina web dedicata Fondului. 
Obiective  
Obiectivul Fondului consta in plasarea resurselor financiare de la investitori in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si 
lung a capitalului investit si obţinerea unei performanţe superioare celor oferite de instrumentele de economisire clasice.  
Strategia de investitii a fondului consta in realizarea de plasamente in instrumente financiare tranzactionate pe pietele financiare 
din Romania, din spatiul economic european si din tari terte membre ale G7, respectând limitele investitionale si politica de 
investitii stabilite conform prevederilor legale prin documentele Fondului. 
.Politica de investiţii a FIA este diversificata si urmăreşte realizarea de investiţii cu preponderenţă pe piaţa valorilor mobiliare 
(actiuni si obligatiuni), depozite bancare, instrumente ale pieței monetare, precum şi în alte active lichide. 
 
Investitorul individual căruia se adresează 
Prezentul Fond se adreseaza exclusiv urmatoarelor categorii profesionale: pompieri, angajati in cadrul Inspectoratului General 
pentru Situatii de Urgentă (IGSU); politisti/ angajati in cadrul Politiei Romane; angajati ai Administratiei Penitenciarelor; jandarmi 
angajati ai Jandarmeriei Romane; angajati ai Politiei Locale; angajati ai Politiei de Frontiera; pensionari din cadrul acestor structuri, 
care pot beneficia de prevederile contractului de asigurare, daca la data subscrierii au varsta maxima de 55 de ani, indiferent daca 
mai activeaza sau nu in structurile de unde s-au pensionat sau activeaza in aceleasi domenii de activitate, dar in mediul privat. 
 
Acest produs este destinat investitorilor cu un apetit de risc mediu, care preferă un orizont investițional pe termen mediu sau lung 
(5 ani).  
Termen: Acest fond nu are o perioada de deținere minimă. Fondul are o durată de existență nelimitată.  

 
CARE SUNT RISCURILE ȘI CE AȘ PUTEA OBȚINE ÎN SCHIMB? 
 
Indicatorul de risc  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Risc scăzut Risc mediu  
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Indicatorul sintetic de risc si randament arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse si este generat 
de investitiile fondului. Acesta indică masura volatilitatii unitatilor de fond determinate de variatiile instrumentelor 
financiare in care fondul a investit. Am încadrat acest produs în clasa de risc [4] din 7, care este „o clasă de risc medie”. 
Alte riscuri importante neincluse în indicatorul de risc sunt: 
Riscul de credit reprezinta riscul de pierderi financiare cauzat de neîndeplinirea totală sau parţială de către contrapartidă 
sau de emitentul unui instrument financiar a obligaţiilor care îi revin.  
Riscul de lichiditate este riscul ca Fondul sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor financiare 
care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. 
Riscul operational este definit ca riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate din cauza unor 
factori interni cum ar fi derularea inadecvata a unor activitati interne, existenta unui personal sau a unor sisteme 
necorespunzatoare sau din cauza unor factori externi cum ar fi conditiile economice, schimbari pe piata de capital, 
progrese tehnologice.Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, 
exista riscul unei pierderi pentru dumneavoastra. 
 
Scenarii de perfomanță 

FIA NOVA PROTECT FOND a fost lansat in ………………… de aceea nu exista date referitoare la 
performantele anterioare ale fondului. 

La o investiție de 10.000 lei                                                                                                                                        
Scenarii 

1 an (perioada 
intermediara) 

3 ani 
(perioada 

intermediara) 

5 ani 
(perioada 

recomandata) 
Scenariul de 
criza 

Ce sumă puteti primi după deducere costurilor - - - 
Randament mediu în fiecare an - - - 

Scenariul 
nefavorabil 

Ce sumă puteti primi după deducere costurilor - - - 
Randament mediu în fiecare an - - - 

Scenariul 
moderat 

Ce sumă puteti primi după deducere costurilor - - - 
Randament mediu în fiecare an - - - 

Scenariul 
favorabil 

Ce sumă puteti primi după deducere costurilor - - - 
Randament mediu în fiecare an - - - 

 
Acest tabel arată o estimare a sumei de bani pe care îi puteți primi în următorii 5 ani, în funcție de diferitele scenarii, 
presupunând o investiție de 10.000 Ron. 
Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției dumneavoastră. Puteți să le comparați cu scenariile altor 
produse. Scenariile prezentate arată informații referitoare la posibila performanță a produsului pe perioade diferite de timp 
începând cu 1 an. Performanța și impactul asupra datelor prezentate se bazează pe performanța trecută a produsului și trebuie 
remarcat faptul că performanța trecută nu este o indicație a performanțelor viitoare. Orice decizie de a investi trebuie făcută 
pe baza documentului de oferta si a regulilor fondului, care include, printre altele, diferiți termeni și condiții și informații 
privind riscurile asociate investiției planificate. În special, investitorii ar trebui să ia în considerare secțiunea intitulată 
"Factori de risc" pentru a evalua riscurile asociate unei investiții specifice. Suma pe care o veți obține va depinde de modul 
în care evoluează piața și de durata de timp pe care păstrați investiția. Scenariul de criză arată care este suma pe care ați putea 
să o primiți înapoi în circumstanțe de piață extreme și nu ține cont de situația în care nu suntem în măsură să vă plătim. 
Pentru acest produs, banii nu se pot încasa anticipat. Acest lucru înseamnă că este dificil de estimat suma pe care o primiți 
dacă încasați înainte de perioada recomandată. Fie nu veți putea încasa anticipat, fie va trebui să plătiți costuri ridicate sau să 
suportați o pierdere importantă. 
Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți 
consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate 
afecta, de asemenea, suma pe care o primiți. 

CE SE INTÂPLĂ DACĂ FONDUL NU POATE PLATI? 
Suma investită nu este garantată și nici nu este acoperită de o schemă de compensare a investitorilor. Exista un risc potential 
de neplata daca activele fondului care se află în custodia depozitarului sunt pierdute de catre acesta. Depozitarul răspunde față 
de Fond sau față de investitorii pentru pierderea de către Custode ori de către o entitate terță căreia i-a delegat custodia 
instrumentelor financiare, cu excepția cazului în care depozitarul este în măsură să dovedească că pierderea a intervenit ca 
rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului său rezonabil. 
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CARE SUNT COSTURILE? 
Reducerea randamentului (RIY) arată impactul costurilor totale pe care le plătiți asupra randamentului investiției pe care îl 
puteți obține. Costurile totale includ costurile unice, costurile de funcționare și costurile accesorii. 
Sumele indicate aici sunt costurile cumulate ale produsului în sine, pentru trei perioade de deținere. Cifrele corespund situației 
în care investiți 10.000 RON. Cifrele sunt estimări și se pot schimba în viitor. 
Costuri de-a lungul timpului  
Persoana care vă vinde acest produs sau care vă consiliază în legătură cu acest produs poate să vă perceapă alte costuri. În 
acest caz, vă va oferi informații cu privire la costurile respective și vă va arăta impactul tuturor costurilor asupra investiției 
dumneavoastră de-a lungul timpului. 
 

La o investiție de 10.000 lei                                                                                                                                        
Scenarii 

Daca încasați după 1 an 
(perioada intermediara) 

Daca încasați după 
3 ani (perioada 
intermediara) 

Daca încasați după 
5 ani (perioada 
recomandata) 

Costuri totale 480 1440 2400 
Impact asupra randamentului (RIY) pe an 4,8% 4,8% 4,8% 

 
Compoziția costurilor  
Tabelul de mai jos indică impactul produs în fiecare an de diferitele tipuri de costuri asupra randamentului investiției 
pe care îl puteți obține la sfârșitul perioadei de deținere recomandată.  

Costuri unice Costuri de intrate 0% Nu se percep comisioane la investire 
Costuri de ieșire 0% Nu se percep comisioane la investire 

Costuri 
recurente 

Costuri de tranzacționare a 
portofoliului 

0,07% Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a 
investițiilor suport ale produsului 

Alte costuri recurente 4,8% Impactul costurilor pe care vi le imputăm în fiecare an 
pentru a gestiona investițiile dumneavoastra. 

Costuri 
accesorii 

Comisioane de performanță 0% Nu se percep comisioane de performanță 
Comisioane pentru randament 0,1% Nu se percep comisioane pentru randament 

 
CÂT TIMP AR TREBUI SĂ-L PĂSTREZ ȘI POT RETRAGE BANII ANTICIPAT? 

Acest fond are perioadă de deținere minima specificată in documentul de oferta, respectiv 5 ani. Pentru o prezentare statistică 
s-au estimat rezultate pentru aceasta perioadă minimă de deținere. 

CUM POT SĂ DEPUN O RECLAMAȚIE? 
Orice plângere privind produsul sau conținutul documentului poate fi trimisă la: NOVA VISION INVESTMENTS AFIA 
SA, str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, București, nr.fax: 0374 090 495, email: office@novainvest.ro. Mai multe detalii despre 
acest subiect puteți gasi la adresa: http://novainvest.ro/petitii  

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE? 
Informaţii suplimentare despre fond, precum documentul de oferta, regulile fondului, situaţiile financiare, raportarile pot fi 
obţinute gratuit, în limba română, de la administratorul fondului. De asemenea, ele pot fi consultate pe pagina de web 
www.novainvest.ro. 
 
 


