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Cu pensia BCR Plus, tu scrii
viitorul!
Alege azi o viaţă bogată şi la pensie!

U2

1. CE E BINE SĂ ŞTII DESPRE
VIITORUL TĂU ........................... 3
2. CU PENSIA FACULTATIVĂ
POŢI SCHIMBA CHIAR DE AZI
VIITORUL! ................................. 5

2.1. Cine contribuie?
2.2. Cu câţi bani pot să contribui la pensia
facultativă BCR Plus?
2.3. Cum îţi faci Pensia Facultativă, dacă
eşti angajat?
2.4. Cum funcţionează Pensia Facultativă,
dacă eşti angajator?
2.5. Care sunt comisioanele?
2.6. Cum vor fi protejaţi banii tăi?
2.7. Cum va fi plătită pensia?

3. CE ÎŢI ADUCE PENSIA
FACULTATIVĂ, DACĂ EŞTI
ANGAJAT ...................................15
4. CE ÎŢI ADUCE PENSIA
FACULTATIVĂ DACĂ EŞTI
ANGAJATOR ............................ 16
5. DE CE SĂ ALEGI PENSIA
FACULTATIVĂ DE LA BCR
PENSII? ....................................18
6. ÎNTREBĂRI FRECVENTE ... 21

6.1. Angajat
6.2. Angajator

1

CUM CREZI CĂ VA
FI ROMÂNIA
CÂND TU VEI FI
PENSIONAR?
Deciziile pe care le luăm cu toţii,
azi, influenţează România în care
vom trăi cu toţii, mâine.
Viitorul este în mâinile tale.

CE JOB-URI VOR FI
CELE MAI CĂUTATE?
Job-uri de IT, ca şi azi, sau niciunul,
pentru că oamenii s-au retras cu toţii
la ţară?
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VACANŢELE, ELE
CUM CREZI CĂ VOR
FI?
Vom avea cu toţii o zi de week-end în
plus, sau vom lucra o oră în plus, în
fiecare zi?

CARE VA FI CEA MAI
POPULARĂ
ACTIVITATE DE TIMP
LIBER?
Tot televizorul, doar că 6D, sau
nimeni nu va avea prea mult
timp liber?
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Ce e bine să ştii despre viitorul tău

România îmbătrâneşte.

Angajaţii vor fi din ce în ce mai puţini.

Astăzi, faci parte dintre cei peste 68%
dintre românii care muncesc. Dar în 2060,
datorită natalităţii scăzute, se estimează că
doar 55,8% dintre români vor mai fi activi*,
ca să te susţină la pensie.

În sistemul public de pensii actual, 4 persoane
de vârstă activă* susţin 1 pensionar. În 2060,
însă, datorită creşterii numărului de pensionari,
se estimează că 2 persoane de vârstă activă
vor susţine un pensionar.

Acum

Acum

Viitor

x4

68%

În prezent, un român trăieşte, în medie,
până la 74 de ani. În viitor, însă, când tu vei
fi la vârsta pensionării, speranţa de viaţă* se
estimează că va creşte până la 84 de ani!
Viitor

78,2

86,7

ani
Acum
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55,8%

Pensionarii vor fi din ce în ce mai mulţi.

Acum

Viitor

ani

Se estimează că pensiile de la stat vor fi
mai mici.
Rata brută de înlocuire a salariului cu pensia
de la stat va scădea de la 35,59% (în 2013) la
33,72% (în 2060)* Iar astăzi, pensia medie de
la stat este de numai 931 lei **
Să facem un exercițiu de imaginație: ce poți
face astăzi cu această sumă? Dar în viitor?

Viitor

71,2

ani

81,8

ani

* Calcule BCR Pensii în baza studiului Raportul privind îmbătrânirea populaţiei în 2015, Proiecții economice și bugetare pentru cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene, 2013-2060. (The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060); date repezintă
estimări viitoare. Vârsta activă însemnând populaţia cu vârsta între 15-64 de ani, pensionarii luaţi în calcul sunt persoane cu vârsta peste 65 de ani. A fost
luată în calcul ca medie speranţa de viaţă la naştere între femei şi bărbaţi.
** Conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice privind indicatorii statistici Pilon I, disponibile pe www.cnpp.ro (date valabile la octombrie 2016)
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Cu pensia facultativă poţi schimba
chiar de azi viitorul!

Pensia facultativă înseamnă un viitor mai bun prin creșterea veniturilor după
pensionare. Punând bani deoparte din timp şi în mod constant, îţi poţi completa
venitul obținut din pensia de stat (denumită Pilonul I) și pensia privată
obligatorie (denumită Pilonul II).
Cum evoluează pensia medie în raport cu
salariul mediu (%)
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pilonul 2
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Sursa: Studiu Expert Forum - CINE VA MAI PLĂTI PENSIILE “DECREŢEILOR” ÎN 2030?
Situaţia României în context comparativ UE şi şapte scenarii de evoluţie a sistemului
public de Pensii, 2012.
Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea numărului de pensionari determină o presiune tot
mai mare asupra pensiei de stat (pilon I), iar pensia privată obligatorie (pilon II) nu are
un impact suficient pentru o viaţă decentă în România de mâine.

Pentru o viaţă bogată şi la pensie, poţi strânge bani voluntar pentru pensia
ta viitoare, economisind în pensia facultativă. Numită şi Pilon III, pensia
facultativă îţi permite să contribui oricât îţi doreşti (până la 15% din venitul brut
lunar salarial), indiferent dacă eşti angajat sau angajator. Astfel, ai puterea să
schimbi România de mâine.
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Ca angajat, poţi schimba
viitorul tău.
Cu pensia facultativă, ai:

Ca angajator, poţi schimba
viitorul companiei tale.
Cu pensia facultativă, ai:

– Ocazia unui trai bogat şi la pensie.

– O soluţie simplă şi rapid de
implementat.

- Cont individual în care economiseşti
pentru pensia ta viitoare.
– O soluţie modernă de răsplătire a
angajaţilor.
– Protecţie financiară în caz de
invaliditate permanentă sau deces.

– Posibilitatea să ceri oricând
modificarea nivelului contribuţiei
sau să încetezi efectuarea plăţii, fără
costuri suplimentare.

– Plăteşti impozit mai mic pe venitul din
salarii şi activităţi independente pentru o
contribuţie de până la 400 euro/ an

– O soluţie care este atât deductibilă
la calculul impozitului pe profit, în
totalitate conform precizărilor legale
actuale, precum şi în afara sferei de
contribuţii de asigurări sociale pentru o
contribuţie de până la 400 EURO/an/
angajat.

67.506 lei economisiţi faţă de o
mărire de salariu – la o companie
de 50 de angajaţi, cu 150 lei
contribuţia/lună, timp de un an şi
2.500 lei salariu brut/angajat.*

* Calculul este realizat pentru o raportare la o situație standard, la un curs de 4,52 lei pentru 1 Euro. La realizarea
calculului au fost avute în vedere deducerile personale standard prevăzute în Codul Fiscal, pe tranşe valorice
de venit, fără a lua în considerare criteriul: numărul de persoane aflate în întreţinere. Acest exemplu de calcul
reprezintă un reper asupra costurilor suportate de angajator cu pensia facultativă.
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Cu pensia facultativă poţi schimba
chiar de azi viitorul!

Cine contribuie?
Contribuția poate fi plătită de angajat, de
angajator, sau de amândoi, împreună.
Oricum ar fi, însă, plata contribuției poate fi
făcută foarte uşor.

Propunerea BCR Pensii:
contribuţie de 150 lei
Cu o contribuţie de 150 de lei
fructifici la maximum avantajul fiscal
oferit de statul român. Contribuţia
la pensia facultativă beneficiază de
deducere fiscală aplicată diferenţiat
pentru o contribuţie mixtă, angajat
şi angajator de 800 Euro/an.
Contribuţia la pensia facultativă din
partea angajatorului este integral
deductibilă la calculul impozitului
pe profit conform precizărilor legale
actuale, iar în limită de până la 400
EURO/an/angajat este şi în afara
ariei de calcul a contribuţiilor sociale.
În situaţia unei contribuţii mixte,
facilitatea se aplică şi angajatului,
pentru partea sa de contribuţie până
la 400 euro/an, deducându-se la
calculul impozitului pe venitul din
salarii.

Propunerea BCR Pensii:
plata făcută de angajator
Îţi propunem plata făcută de
angajator, pentru că are cele mai
multe avantaje. Tu, ca angajat,
scapi de grija plăţii şi beneficiezi
imediat de avantajul fiscal, iar ca
angajator ai doar o singură plată
de efectuat pentru contribuţia
la pensia facultativă a tuturor
angajaţilor tăi.

Ca angajator, plata contribuţiei se face
simplu, printr-un singur ordin de plată
pentru toţi angajaţii, împreună cu lista de
viramente cu informaţiile de plată detaliate
ale angajaţilor. Contribuţia poate fi reţinută
şi virată odată cu plata contribuţiilor la
asigurări sociale.

Bine de ştiut:
Plata contribuției se va efectua
lunar în contul colector al Fondului,
deschis la banca BRD GSG, cod IBAN
RO53BRDE450SV23245054500. Trebuie
doar să incluzi la detaliile plăţii CNP-ul
tău şi codul IBAN.
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Cu pensia facultativă poţi schimba
chiar de azi viitorul!

Cu câţi bani pot să contribui
la pensia facultativă
BCR Plus?

Cum îţi faci Pensie
Facultativă, dacă
eşti angajat?

Este decizia ta! Poţi să contribui cu până
la 15% din venitul salarial brut, dar nu
mai puţin de 35 de lei, indiferent de cine
suportă contribuţia (tu ca angajat sau
angajatorul tău). Sumele astfel obţinute se
investesc înţelept de către specialiştii BCR
Pensii, pentru a asigura rentabilitate pe
termen lung şi o viaţă bogată la pensie.

Simplu!

1

Îţi iei actul
de identitate

2

Vii la cea mai
apropiată unitate BCR

3

Completezi şi semnezi
actul de aderare

4

Plăteşti contribuţia
după care poţi
activa fără costuri
suplimentare contul
24Pensie pe pensiibcr.ro
pentru a urmări evoluţia
pensiei tale facultative

Gata!
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Ce trebuie să ştii despre
noua ta pensie facultativă:
– După ce semnezi actul
individual de aderare la Fondul
de Pensii Facultative BCR PLUS,
vei primi un exemplar original al
actului individual de aderare și
prospectul simplificat al schemei
de pensii.
– După semnare, poţi merge la
angajator cu o copie a actului de
aderare pentru a reţine şi vira
plata contribuţiei la pensia ta
facultativă. Aşa scapi de grija plăţii
şi te bucuri imediat de reducerea
de la impozitul pe venit.
– Ai permanent acces la
prospectul detaliat al fondului de
pensii facutative în vigoare, aflat
pe www.pensiibcr.ro, aşa că îl
poţi accesa oricând ai nevoie.
– La data menţionată în actul
individual de aderare ca fiind
data plăţii contribuţiei la pensia
facultativă, este necesar să
efectuezi plata contribuției la fond
pentru pensia ta facultativă.

Propunerea BCR Pensii:
Cu o contribuţie de cca. 150 lei/lună
din partea angajatorului fructifici la
maximum avantajul fiscal oferit de
statul român. Iar pentru o contribuţie
mixtă angajat – angajator de până la
800 EURO/ an/ angajat, avantajul fiscal
creşte pentru angajat !

Contribuția mixtă angajat și angajator

150 lei

contribuție
angajat/lună

Pentru angajat:
avantaj fiscal imediat de 16% adică 289 lei/an la cursul de
(1 EURO = 4,52 lei) pe care nu îl mai plăteşte către stat ca impozit
pe venit

150 lei

contribuție
angajator/lună

Pentru angajator:
în limita a 400 euro/an, facilitatea fiscală este cumulativă şi
constă în:
- Neincluderea sumei în sfera de contribuţii sociale
- Deducerea cu costul contribuţiei la calculul impozitului pe profit

*Contribuţia angajatorului la pensia facultativă a angajaţilor pentru o sumă în limita a 400 euro/ an/
angajat este scutită în totalitate de la plata contribuţiilor sociale asimilate salariilor, şi de asemenea
este deductibilă la calculul impozitului pe profit, în condiţiile Codului Fiscal în vigoare. Contribuţia
angajatului la pensia facultativă este deductibilă fiscal de la plata impozitului pe venitul din salarii în
limita a 400 de euro pe an.

Total contribuție

cca. 300 lei / lună

Deducere fiscală aplicată
diferenţiat pentru o
contribuţie mixtă, angajat şi
angajator în suma de
800 euro / an*.

10

“VOMAVEACEAMAI

BUNĂCOMPANIE”

11

I

”

Cu pensia facultativă poţi schimba
chiar de azi viitorul!

Cum funcţionează
Pensia Facultativă, dacă
eşti angajator?

2

Compania realizează
apoi plata contribuţiei la
pensia facultativă. Odată
începută plata, compania
economisește taxele
suplimentare pe care le-ar
fi plătit oferind o majorare
de salariu, iar angajatul
vede cum evoluează în timp
economiile.

Agenţii noştri autorizaţi îţi vor oferi toate
informaţiile de care ai nevoie despre
pensia facultativă şi îţi vor oferi sprijin să
comunici beneficiile pensiei facultative şi
angajaţilor tăi.
Compania îi oferă angajatului
recunoașterea dedicării sale, optând să
ofere angajaţilor pensie facultativă.

1

Plata contribuţiei

Fiecare plată a contribuției
este trasformată în unități
de fond. Astfel, până la
ieșirea la pensie, angajatul
achiziționează unități de
fond, iar cu cât valoarea
unității de fond este
mai mare, cu atât s-au
acumulat mai mulți bani
pentru pensia facultativă.

Aderare
Se decide asupra nivelului
contribuţiei. Angajatul alege
fondul şi administratorul
la care vrea să aibă pensie
facultativă şi semnează
actul de aderare pentru a
deveni participant.

3

Plata pensiei
Începând cu vârsta de
60 de ani angajatul poate
accesa banii acumulați
independent de pensia de
la stat.
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Cu pensia facultativă poţi schimba
chiar de azi viitorul!

Care sunt comisioanele?

Cum vor fi protejaţi banii tăi?

Odată devenit client, la BCR Plus ai doar
două comisioane de administrare:

Ca participant la fond, poţi sta liniştit când
vine vorba de economiile tale.
Viitorul îţi poate aduce veşti bune.
Rata de rentabilitate a fiecărui fond de
pensii este comparată cu rata minimă de
rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un
fond este sub rata minimă timp de patru
trimestre consecutive, administratorul
respectiv pierde autorizaţia de funcţionare
şi activele vor fi transferate la un alt fond.

 Un procent de 3,5% aplicat la
contribuțiile plătite de către participant,
înainte de convertirea acestora în
unități de fond (procent valabil până la
31.12.2016) şi
 Un procent de 0,1667 / lună din
activul net total al Fondului.

Bine de ştiut:
Comisioanele maxime prevăzute de
legislaţie sunt 5% pentru comisionul din
contribuția brută şi 0,2% / lună pentru
comisionul din activul net.
Începând cu data de 01 ianuarie 2017,
comisionul de administrare din contribuții
brute scade de la nivelul de 3,5% la
nivelul de 3%. Asta înseamnă o reducere
graduală a costului cu acest comision de
14% în anul 2017 față de anul 2016*.

Ca participant, în situaţia în care vei dori
să te transferi la un alt administrator mai
devreme de 2 ani de la aderarea la fond,
vei avea de plătit o penalitate de transfer
de 5% din valoarea activului personal.

Cum va fi plătită pensia?
Odată ce ai împlinit 60 de ani:
- dacă ai cel puţin 90 de contribuţii lunare
şi valoarea contului depăşeşte un nivel ce
va fi stabilit prin lege, vei beneficia de banii
economisiţi sub formă de pensie,
reglementată şi impozitată conform
legilor din acel moment;
- dacă nu au fost plătite cel puţin 90 de
contribuţii sau suma din cont nu este
suficientă pentru o pensie minimă, plata se va
face într-o singură tranşă, sub formă de plată
unică, valabil până la emiterea legii de plată a
pensiei.
La momentul plăţii, valoarea activului
net va fi supus reglementărilor legislaţiei
fiscale în vigoare la momentul deschiderii
dreptului la pensie.
- În caz de deces înainte de vârsta de 60 de
ani, sumele economisite sunt moştenite.
În cazul în care vei fi în continuare eligibil
pentru a contribui la o pensie facultativă, o vei
putea face şi după vârsta de 60 de ani.
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*Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi Prospectului BCR Plus avizat de ASF, disponibil pe www.pensiibcr.ro.
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Ce îţi aduce pensia facultativă,
dacă eşti angajat:

– Protecţie: banii tăi sunt proprietatea
ta. Întrucât contribuțiile se alocă în baza
CNP-ului tău, îţi recomandăm să scrii cu
atenţie codul tău numeric personal în
câmpul “detalii plată” în instrucțiunile de
plată.

– Flexibilitate: poţi modifica nivelul
contribuției în funcție de fluctuațiile
venitului tău, sau chiar de a întrerupe
plata contribuţiei într-o perioadă dificilă
pentru tine financiar, urmând să reiei
plata oricând, fără costuri suplimentare
sau penalităţi.

– Bucuria de a economisi: acum ştii că
vei avea un venit suplimentar, la pensie,
care te poate face să zâmbești.

– Avantaj fiscal: sumele aferente
contribuțiilor la pensia facultativă sunt
scutite de la plata impozitului pe venit de
16%, în limita a 400 de euro pe an. Astfel,
poţi economisi cca 289 lei/an* pentru că
banii care altfel ar ajunge la stat rămân
în contul tău de pensie facultativă.
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– Puterea informației: primești anual o
informare cu privire la activul personal.
Dacă dorești poţi solicita să primești
informații despre contul tău și prin SMS,
fără costuri suplimentare, însă trebuie
să te asiguri că avem numărul tău
de telefon. În plus, poți accesa contul
personal 24Pensie, pentru a fi mereu la
curent cu situația economiilor tale. Mai
mult, poţi discuta cu noi şi pe chat, pe
www.pensiibcr.ro.

*Calculul a fost efectuat la un curs valutar de 4,52 lei, pe baza prevederilor legale actuale.

Ce îţi aduce pensia facultativă,
dacă eşti angajator:

– Avantaj fiscal: ca angajator,
beneficiezi simultan atât de deducerea
integrală de la calculul impozitului pe
profit, cât şi de scutirea de la plata
contribuţiilor sociale obligatorii aferente
salariilor pentru o contribuţie în limita
a 400 euro pe an per angajat. Vezi cât
poți economisi accesând simulatorul
disponibil pe www.pensiibcr.ro.

– Fidelizare: pensia facultativă poate
fi utilizată ca un instrument de retenție
a angajaţilor tăi. Angajații vor aprecia
cu siguranță grija arătată de tine ca
angajator pentru viitorul lor și vor fi mai
motivați.

– Motivare: pentru angajator, pensia
facultativă poate reprezenta și un
instrument de motivare a angajaților pe
termen lung.

– Viziune: investind în pensii facultative,
angajatorii îşi asigură o competitivitate
crescută în pieţele în care acţionează,
demonstrând că se gândesc activ la
provocările viitorului.
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De ce să alegi pensia facultativă de la
BCR Pensii?

Aflat între primii jucători pe piață, cu o politică
prudențială de plasare a activelor, dar și cu un
randament competitiv, BCR PLUS este soluția
prin care poţi scrie viitorul tău la pensie aşa
cum îţi doreşti.
– Facem parte din cel mai mare grup
financiar din România – Grupul BCR, şi
suntem membrii ai marii familii Erste Group,
cu o tradiţie de aproape 200 de ani pe piaţa
din Europa şi cu mii de planuri de viitor.

- Ne găseşti oriunde în ţară, avem peste
2.400 de agenţi de marketing autorizaţi,
specialiști în viitor, repartizaţi în peste 500 de
sucursale BCR.

- Prima noastră grijă este aceea de
a aduce o valoare adăugată banilor
tăi pentru viitor. De exemplu, rata de
rentabilitate anualizată** la 31.10.2016
este de 3,7478%, iar media*** pieței este
de 3,2161%.

– Peste 693 mii* de români preocupaţi de
viitor şi un număr în creştere de companii
vizionare ne-au acordat deja votul lor de
încredere.

*Sursa: BCR Pensii SAFPP S.A. Date valabile la 31 octombrie 2016,
cumulate pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus şi Fondul de
Pensii Administrat Privat BCR, administrate de BCR Pensii SAFPP S.A.
**Date valabile la 31 octombrie 2016. Calculată pentru ultimele 24 luni,
pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, conform datelor publicate
de ASF pe site-ul www.asfromania.ro. Performanțele anterioare nu
reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
***Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor din
categoria de risc mediu
Fondul de Pensii Facultative BCR Plus şi Fondul de Pensii Administrat
Privat BCR sunt administrate de BCR Pensii, SAFPP S.A. www.pensiibcr.ro
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De ce să alegi pensia facultativă de la
BCR Pensii?

În ce sunt investite activele
BCR PLUS?

Structura investițiilor Fondului de Pensii
Facultative BCR Plus la 31 octombrie 2016*

Fondul de Pensii Facultative BCR Plus este un
fond de pensii cu grad de risc mediu. Astfel
că, pentru a-ţi proteja cât mai bine economiile
şi viitorul, cea mai mare parte a banilor este
investită în active cu risc mediu sau scăzut titluri de stat şi obligaţiuni.

61.20%

Depozite Bancare
Titluri de Stat
Obligaţiuni Municipale
Obligaţiuni corporative
Obligaţiuni ale organismelor străine
neguvernamentale
Acţiuni

Urmărim permanent să asigurăm securitatea
contribuțiilor clienţilor noştri, un grad
adecvat de lichiditate și, cel mai important,
profitabilitate - pentru ca aceştia să poată
obține o pensie care să-i ajute să îşi mențină
o viaţă bogată şi la pensie.

Titluri de participare - OPCVM

20.51%

Fonduri de mărfuri şi metale preţioase
Instrumente de acoperire a riscului
5.65%
2.68%

2.89%

2.95%

3.08%

1.43%

0.01%
- 0.39%

Sume în curs de decontare pentru achiziţionare
/ vânzare active sau disponibilităţi în cont
curent > 0,01% din activ

Rata de rentabilitate anualizată la 31.10.2016*
Rata de rentabilitate
anualizată

Rata de rentabilitate
minimă a fondurilor
din categoria de risc

Rata medie ponderată
de rentabilitate a tuturor
fondurilor din categoria
de risc

Grad de risc

Fondul de Pensii
Facultative

Mediu

STABIL
RAIFFEISEN ACUMULARE
AZT MODERATO
PENSIA MEA
BCR PLUS
BRD MEDIO
NN OPTIM

2,6703%
3,4725%
3,0547%
1,6728%
3,7478%
2,0679%
3,3286%

-0,7838%

3,2161%

Ridicat

AZT VIVACE
NN ACTIV

3,094%
3,6974%

-0,4981%

3,5018%
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* sursa: www.asfromania.ro. Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

“

F

“VAFICEAMAI

FRUMOASĂPERIOADĂ”
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Întrebări frecvente
Angajat
Cum pot să îmi modific valoarea
contribuției la Fondul de Pensii
Facultative BCR PLUS?

Cum aflu care va fi suma de care
voi beneficia la pensie economisind
acum pentru pensia facultativă?

Te rugăm să ne transmiți cererea pentru
modificarea termenilor contractuali,
completată cu noua valoare a contribuției
și data de la care este valabilă această
modificare. Ne poți trimite cererea astfel:

Pensia efectivă va depinde de sumele de
bani acumulate în contul tău individual
de pensie facultativă, deci de contribuţiile
efectuate în timpul vieţii active, dar şi
de randamentul obţinut din investiţiile
făcute de către administratorul fondului.
De aceea, este important să începi să
te gândeşti şi să economiseşti pentru
pensie din timp. Trebuie totuşi să ai în
vedere că pensia facultativă reprezintă o
investiţie financiară gestionată de o echipă
de profesionişti în investiţii, precum şi o
variantă de economisire pe termen lung
ce are ca obiectiv obţinerea unui venit
suplimentar la pensie. Rata de rentabilitate
a FPF BCR Plus, la 31 octombrie 2016, a
fost de 3,7478% conform ASF*. În plus, poţi
vedea cum evoluează activul tău accesând
24Pensie pe www.pensiibcr.ro.

- prin e-mail, la adresa
pensiibcr@bcr.ro, fiind necesar să scanezi
documentele;
- prin fax, la numărul 021.232.40.35;
- prin poștă, la adresa Calea Victoriei
nr. 15, etaj 3, podium, aripa sud - sud est,
sector 3, București.
Contribuția poate fi stabilită între 35 lei și
maxim 15% din venitul brut lunar salarial.

Ce trebuie să am în vedere când aleg
fondul de pensie?
Te sfătuim ca, la momentul la care decizi
asupra administratorului care îţi va
gestiona banii pensiei tale facultative, să
ai în vedere profilul de risc al fondului de
pensie, costurile aferente activităţii de
administrare, rezultatele investiţionale
de până atunci ale fondului, precum şi
experienţa sau renumele companiei care
administrează fondul de pensii private.
Poţi afla aceste informaţii de pe site-ul
Autorităţii de Supraveghere Financiară,
www.asfromania.ro.
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Care este perioada minimă pentru
care trebuie să contribui?
Produsul este flexibil în această privinţă.
Poţi contribui pe întreaga perioadă dintre
momentul în care ai decis să participi la un
fond de pensii facultative şi până când poţi
solicita dreptul la pensie, sau pe o perioadă
mai scurtă.
Important: valoarea contului - implicit
nivelul pensiei lunare - depind de perioada,
nivelul contribuţiei şi evoluţia fondului de
pensii.

* Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Angajator
Ce fac dacă nu mai pot plăti
contribuţia?
Poţi diminua nivelul contribuţiei la pensia
ta facultativă oricând cu respectarea
contribuţiei minime de 35 lei, poţi înceta
plata contribuţiei şi o poţi relua atunci când
dispui de resurse financiare, fără penalităţi
sau taxe suplimentare.

Cum pot verifica pe internet situaţia
contului meu de pensie privată?
Simplu! Ai nevoie doar de activarea
contului 24Pensie, un serviciu pe care îl
punem la dispoziţia clienţilor noştri fără
costuri suplimentare, prin realizarea
unui cont online pe www.pensiibcr.ro
şi activarea acestuia. 24Pensie îţi oferă
acces permanent la situaţia financiară
detaliată a contului de pensie, vizualizarea
şi actualizarea rapidă a datelor personale,
şi în plus, poţi vizualiza oricând cea mai
recentă informare anuală sau informaţii
cu privire la rezultatele investiţionale ale
fondului de pensie.

Cum plătesc contribuția?
Angajații tăi care au semnat un act
individual de aderare la Fondul de Pensii
Facultative BCR PLUS trebuie să îți pună la
dispoziție o copie a acestuia. În baza copiei,
tu urmează să virezi lunar contribuția
înscrisă în actul individual de aderare, în
baza unui singur ordin de plată pentru toți
angajații tăi. Simplu, eficient și fără timp
irosit. Astfel, vei completa o singură listă de
viramente în care urmează să înscrii datele
tuturor angajaților pentru care efectuezi
plata. Lista de viramente se va transmite
către BCR PENSII, prin e-mail la adresa
pensiibcr@bcr.ro, fax la 021.232.40.35
sau poștă la adresa Calea Victoriei nr. 15,
etaj 3, podium, aripa sud - sud est, sector
3, București.
Plata contribuției se va efectua lunar în
contul colector deschis la banca BRD GSG,
cod IBAN: RO53BRDE450SV23245054500.

Cum se aplică deductibilitatea
fiscală?
Contribuţiile plătite de angajatori la
fondurile de pensii facultative beneficiază
de deductibilitate totală, fiind exceptate de
la plata tuturor taxelor de natură salarială,
în limita a 400 de euro/an/angajat.
Suplimentar, pentru contribuţiile respective
deductibilitatea la calculul de impozit pe
profit este nelimitată.
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Suma înregistrată lunar pe cheltuiala
angajatorului reprezintă cheltuiala
deductibilă la calculul impozitului pe profit,
pentru angajatorii persoane juridice care
sunt plătitoare de impozit pe profit.
Angajatorul nu va include cheltuiala aferentă
contribuţiei la pensia facultativă în baza
lunară la care se aplică contribuţiile sociale
obligatorii aferente angajaţilor săi, în limita
echivalentului în lei a 400 euro/an.
În situaţia în care contribuţia angajatorului
la pensia facultativă depăşeşte valoarea de
400 euro/an pentru un angajat, diferenţa
în plus reprezintă un avantaj de natură
salarială pentru angajat şi se asimilează
salariului în vederea impozitării. Ceea ce
înseamnă că se vor reţine şi plăti toate
contribuţiile sociale obligatorii, conform
legii, apoi se va aplica cota de 16%,
reprezentând impozitul pe venit.
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Ce se întâmplă în cazul în care un
angajat pleacă?
Angajatorul nu mai plăteşte contribuţia, iar
activul acumulat până la acel moment este
al angajatului. Acesta are posibilitatea să
preia plata contribuţiei la pensia facultativă
sau să-i solicite noului angajator acordarea
acestui beneficiu.

Ce se întâmplă atunci când compania
întâmpină probleme financiare şi nu
mai poate acorda acest beneficiu?
Plata poate fi suspendată pe o perioadă
de timp fără penalităţi şi reluată oricând,
iar angajatul poate decide să suporte
el contribuţia la pensia facultativă.
Angajatorul trebuie să informeze
administratorul cu privire la decizia de
suspendare a plăţii.
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BCR Pensii, SAFPP SA
Calea Victoriei nr. 15, etaj 3, podium,
aripa Sud - Sud Est, sector 3,
Bucureşti
Fondul de Pensii Facultative BCR Plus
tel.: 021 9503 - tarif normal din toate reţelele naţionale
e-mail: pensiibcr@bcr.ro
fax: 021 232 40 35
Program: Luni-Vineri, 9:00-17:30
Vorbeşte cu noi prin livechat pe www.pensiibcr.ro!

