Informații complete online
Prin contul online gratuit 24 Pensie
(https://www.24pensie.ro/) știi în orice moment
suma totală acumulată în contul tău individual de
pensie facultativă, istoricul contribuțiilor și
rezultatele investiționale ale fondului.
Participanții BCR Pensii care sunt și clienți BCR posesori de aplicație George - pot vizualiza
informațiile despre pensia lor privată și direct în
George. Din Magazinul George (George Store), în
doar câteva clickuri, poți activa opțiunea de
vizualizare pensii private și... gata! Vei vedea pensia
ta privată de la BCR Pensii în George, alături de
produsele și serviciile tale bancare de la BCR.

Flexibilitate
Poți modifica nivelul contribuției în funcție de
fluctuațiile venitului tău

De ce documente ai nevoie?
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Vino acum în orice sucursală BCR și aplică
pentru pensia facultativă BCR PLUS.

pensiibcr@bcr.ro

Calea Plevnei nr. 159,
Business Garden Bucharest,
clădirea A, parter, camera
E0-05.3 și etajul 4,
camerele: E4-1 – E4-12,
sector 6, București.
chat pe pensiibcr.ro

Contribuția la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, administrat de BCR Pensii
S.A.F.P.P. S.A. nu este un abonament, ci o formă de economisire pe termen lung.
Detalii în prospectul disponibil pe www.pensiibcr.ro
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021.9503 (tarif normal)
fax: 021.232.40.35

Ai răsfățul celor dragi
inclus în abonament.
Fă-ți o pensie facultativă BCR PLUS și ai
garanția că la pensionare banii tăi se
întorc la tine.

Iată ce beneficii ai:
Așa cum lună de lună plătești pentru telefon, internet
sau filme online, așa poți să platești și pentru un viitor
mai bun. Cu pensia facultativă BCR PLUS poți avea un
abonament la viitor, care include zâmbete de la nepoți,
emoții inedite și momente de relaxare la pensie.
Mai mult, cu BCR PLUS ai garanția că la pensionare
banii tăi se vor întoarce la tine.

Abonează-te de azi la un viitor mai bun!

Cum funcționează?
Pensia facultativă este suma de bani pe care o
poți pune deoparte pe parcursul vieții active,
din veniturile salariale lunare. În viitor, aceasta
este suma suplimentară de bani care te poate
ajuta să completezi pensia publică pentru
cheltuieli precum vacanțele, serviciile
medicale/stomatologice, renovarea casei sau
altele.

Poți intra în posesia banilor atunci
când ai împlinit vârsta de 60 de ani,
în condițiile legii.
Poți primi pensia facultativă și dacă beneficiezi
de pensie de invaliditate gradul I sau II, când se
constată pierderea totală a capacității de
muncă. Suma acumulată în contul tău
individual ți se va plăti sub forma unei plăți
unice sau eșalonat, în tranșe egale, în cuantum
de minim 500 lei, pe o durată de maxim 5 ani.

O pensie garantată
La încasarea pensiei, vei primi garantat cel puțin
suma contribuțiilor nete minus comisioanele de
administrare.
Sunt garantate și sumele transferate la BCR PLUS
de la un alt fond de pensii facultative (garanția nu
mai este valabilă în cazul transferului de la BCR
PLUS către un alt fond).

Comisioane avantajoase
MAXIMUM 2 lei comision de administrare.
Comisionul de administrare de 3% din contribuțiile
lunare brute este plafonat la maximum 2 lei,
oricât de mare ar fi valoarea contribuției. Practic,
la o contribuție de la 67 lei în sus, comisionul de
administrare este doar 2 lei.
0,1667% /lună din activul net total al fondului.
Restul taxelor și comisioanelor sunt detaliate în Prospectul
schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS.

Protecție financiară
pentru viitorul tău, sumele acumulate fiind
proprietatea ta. Ele se moștenesc în cazul unui
eveniment nefericit.

Beneficii fiscale
Sumele aferente contribuțiilor la pensia
facultativă sunt scutite de la plata impozitului pe
venitul din salarii de 10%, în limita a 400 EUR/an
(circa 162 lei/lună). Astfel, conform Codului Fiscal în
vigoare, facând plata contribuției prin intermediul
angajatorului, este mai simplu să economisești
niște bani pe care i-ai fi plătit ca și impozit.

Randamente competitive*
și o politică prudențială de plasare a activelor cu
scopul de a-ți proteja economiile.
* Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

