Care sunt costurile pentru Fondul de
Pensii Facultative BCR PLUS??

Mai 2017

Dacă ai întrebări sau nelămuriri despre BCR Fond de Pensii
Administrat Privat și/sau Fondul de Pensii Facultative BCR
PLUS administrate de BCR Pensii, SAFPP SA, contactează-ne
la numărul de telefon 021 9503 (tarif normal din rețelele
naționale) sau 021 308 64 03 (tarif normal din țară sau
străinătate), prin e-mail: pensiibcr@bcr.ro , via chat pe
www.pensiibcr.ro sau la adresa Calea Victoriei nr. 15, etaj 3,
podium, aripa sud - sud est, sector 3, București.

BANII TĂI
PENSIA TA

‒‒ 3% comision din contribuţiile brute lunare încasate în
contul tău individual, aplicat înainte de convertirea
acestora în unităţi de fond
‒‒ 0,1667%/lună din activul net total al Fondului (adică
din contribuția cumulată a tuturor participanților la
Fond, rezultată după investire)
‒‒ Comision de penalizare (5% din valoarea
activului personal net) dacă te transferi la un alt
administrator mai devreme de 2 ani de la aderarea
la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS

Cum economisești pentru pensia
administrată privat / pensia facultativă
de la BCR PENSII?
Mergi cu actul de identitate în cea mai apropiată unitate
BCR și semnează actul de aderare. Ne găsești oriunde în
țară: avem peste 2.400 de agenți de marketing autorizați
în peste 500 de unități BCR.
Vei primi exemplarul tău din actul de aderare și
Prospectul Fondului respectiv (un document care
conține toate detaliile despre Fond și pe care este bine
să îl consulți înainte de semnare – este disponibil și pe
www.pensiibcr.ro ).

Tu scrii viitorul, aşa că ai grijă ca
timpul să treacă în avantajul tău, cu
BCR Pensii!

Pensii

www.pensiibcr.ro
www.tuscriiviitorul.ro

Pensii

Acum, că te-ai angajat, poţi
să faci doar ce vrei tu cu
banii tăi.

Tu îţi scrii viitorul!

Acum, că te-ai angajat, poți în sfârșit să alegi doar tu ce
faci cu banii tăi. Inclusiv cu banii de pensie. Știm, tu ești
prea tânăr ca să te gândești atât de departe în viitor,
tocmai la pensie. De fapt, cu cât începi să o faci mai
devreme, chiar de la primul job, cu atât îți poate fi mai
bine peste 20-30 de ani. De aceea, îți oferim 2 soluții
eficiente de economisire pentru confortul tău în viitor:
Pilonul 2 și Pilonul 3.

Ce trebuie să știi despre Pensia
Administrată Privat Pilon 2?

Sunt înscriși obligatoriu toți angajații în
vârstă de până la 35 de ani! Adică și tu!
În fiecare lună, o parte din contribuția ta de asigurări
sociale (în prezent 5,1% din salariul tău brut) este
direcționată către Fondul ales de tine.
Poți alege fondul de pensii administrat privat în 4 luni
de la primul job. Altfel, vei fi repartizat aleatoriu. Și
e bine să decizi tu unde se duc banii tăi lună de lună.
Pentru că banii de pensie tot banii tăi sunt, chiar dacă
nu-i dai pe haine, vacanțe sau ieșirile cu prietenii.
Dacă nu știi unde ai fost repartizat, intră pe site-ul
www.asfromania.ro și completează formularul
disponibil acolo.
Poți oricând să te transferi de la un fond de pensii
administrat privat la altul, e dreptul tău să te asiguri
că tot timpul acesta trece în avantajul tău. Însă
documentează-te bine înainte și fii atent la comisioanele
de transfer.

Care sunt beneficiile Pensiei
Administrate Privat?
‒‒ Ai un venit în plus la pensie, într-un cont individual
aflat în proprietatea ta
‒‒ Sumele strânse în contul tău se moștenesc
‒‒ Ai garanția contribuțiilor nete
‒‒ Ești protejat de cumpărături impulsive – poți accesa
banii doar în momentul pensionării
‒‒ Știi mereu ce face pensia ta cu serviciul 24 Pensie
(îți faci cont și ai acces la informații despre valoarea
activului personal și istoricul contribuțiilor tale)

Care sunt costurile pentru BCR Fond de
Pensii Administrat Privat?
‒‒ 2,5% comision din contribuțiile brute încasate lunar
în contul tău individual, aplicat înainte de convertirea
acestora în unități de fond
‒‒ 0,05%/lună din activul net total al Fondului (adică
din contribuția cumulată a tuturor participanților la
Fond, rezultată după investire)
‒‒ Comision de penalizare (5% din valoarea
activului personal net) dacă te transferi la un alt
administrator mai devreme de 2 ani de la aderarea
la BCR Fond de Pensii Administrat Privat.

Ce trebuie să știi despre Pensia
Facultativă Pilon 3?
Este suma de bani pe care o poți economisi din salariul
tău, pe lângă pensia publică și cea administrată privat.
Ea te poate ajuta să acumulezi și mai mulți bani pentru
vârsta pensionării, ca un buzunar suplimentar din care
să-ți acoperi cheltuielile medicale, vacanțele și restul
lucrurilor de care o să ai nevoie.

Poți economisi pentru o pensie facultativă indiferent de
vârstă. Bineînțeles, cu cât începi mai devreme, cu atât
mai mult poți acumula în contul tău individual.
Suntem flexibili, așa că poți contribui lunar cu sume între
câteva zeci de lei (minim 35 lei pentru Fondul de Pensii
Facultative BCR PLUS) și maxim 15% din venitul lunar
brut. Poți întrerupe contribuția și o poți relua oricând,
fără costuri suplimentare.
Și angajatorul poate contribui lunar la pensia ta
facultativă, așa cum îți oferă abonamentul sportiv sau
tichetele de masă. Iar dacă îți găsești alt job, compania
va înceta plățile lunare, dar sumele acumulate până
atunci rămân ale tale.

Care sunt beneficiile Pensiei Facultative?
‒‒ Ai un venit în plus la pensie, într-un cont individual
aflat în proprietatea ta.
‒‒ Ai avantaje fiscale: sumele economisite de tine
pentru pensia facultativă sunt scutite de la calculul
impozitului pe venitul din salarii de 16%, în limita
a 400 de euro pe an. Astfel, banii care altfel ar
ajunge la stat sub formă de impozit, îți rămân ție
(numai dacă faci plata contribuției prin intermediul
angajatorului).
‒‒ Poți modifica oricând nivelul contribuției sau chiar
să încetezi temporar plata.
‒‒ Știi mereu ce face pensia ta cu serviciul 24 Pensie
(îți faci cont și ai acces la informații despre valoarea
activului personal și istoricul contribuțiilor tale)

