ȘTIAȚI CĂ........

o pensie administrată privat vă poate
asigura un viitor de succes?

Primii pași ….
Prima schemă de pensie privată a fost atestată în Germania in
secolul17.

American Express Company a introdus, in 1875,
primul plan de pensii iniţiat de sectorul privat din
Statele Unite ale Americii cu scopul de stabiliza și
fideliza angajații.

Până în 1920, planul de pensii devine o componentă
esenţială a pachetelor salariale oferite de marile
firme.

Planuri de pensii pentru sportivii profesionişti

Ele variază foarte mult între diferitele sporturi. Exista unele ligi care oferă jucatorilor o mulţime de
avantaje, altele doar minimul necesar.

NBA (National Basketball Association)
Jucătorii din NBA beneficiază de unul dintre planurile de pensii cele
mai generoase dintre toate sporturile profesioniste.
Pensiile sunt acordate jucătorilor care au activat cel puțin trei
sezoane în ligă.
Suma minimă pentru un jucător care se retrage la vârsta de 62 de
ani este 56.988 $ pe an. Nu este o pensie rea pentru o carieră de
trei ani, nu?
Sumă maximă este de 195.000 $, fiind necesari 11 de ani de joc în
NBA pentru a beneficia de acesta pensie.

NFL (National Football League)

Planul de pensii al NFL are ca bază de calcul perioada în care jucătorul
a activat în ligă.
Jucătorii care s-au pensionat în anii '80 și '90 au primit sume cuprinse
între 3.000 $ şi 5.640 $ pe lună pentru fiecare sezon jucat în NFL.
Jucătorii noi, pensionaţi ulterior, primesc chiar şi 5.640 $ de dolari pe
lună pentru fiecare an.
Pentru activitatea de peste 10 ani, jucătorii primesc un bonus
suplimentar la pensionare.

MLB (Major League Baseball)

Major League Baseball are cel mai bun program de pensii dintre
toate sporturile.
Un jucător din MLB are nevoie de doar 43 de zile de activitate pentru
a beneficia de o pensie care poate ajunge până la 34.000 $ pe an!
Mai mult... doar o zi de activitate în ligă oferă unui jucător
posibilitatea de a beneficia de servicii medicale complete.
După 10 de ani de activitate in ligă, un jucător de baseball poate primi
peste 100.000 $ anual!

NHL (National Hockey League)
Jucătorii NHL pot beneficia de pensie începând cu vârsta de 45 de ani...
... cu condiţia de a avea cel puțin 160 de participări la joc pentru a
primi beneficii maxime din pensie.

PGA (Professional Golfers Association)
PGA a adoptat un plan de pensii mai complicat, pensia unui jucător
de golf profesionist nefiind garantată, ea corelându-se cu
performanțele obţinute în timpul sezonului sportiv.
Astfel, jucătorii de succes, la sfârșitul carierei lor, pot acumula
milioane de dolari în contul de pensionare.

