
Vă așteaptă o super moștenire?

Aveți o afacere de succes care se va vinde pe bani mulți?

Plănuiți să munciți și la 80 de ani?

Vă bazați pe ajutorul copiilor, care vor câștiga atât de bine încât să vă 
întrețină?

Aveți un plan solid pentru viitor? 

DDacă nu vă regăsiți în exemplele de mai sus, atunci noțiunea de 
„pensie” este posibil să aibă o altă însemnătate pentru dvs.

Hai să vorbim despre pensia dumneavoastră!

Gândiți-vă din timp la momentul pensionării. Atunci nu veți mai avea un 
salariu, dar nevoile și dorințele dvs. vor rămâne la fel. Veți dori să vă păstrați 
stilul de viață, dar s-ar putea ca pensia de la stat să nu fie suficientă.
 
DDe aceea, v-ar prinde bine niște bani în plus pe lângă pensia de la stat. 
Să economisiți suplimentar cu o pensie privată facultativă este o soluție.

Este bine să alegeți cu atenție fondul care vă administrează banii de 
pensie, atfel încât să puteți obține randamente competitive* pentru 
economiile dvs.

Dar atât momentan, vă vom povesti mai multe despre randamentul   
fondurilor de pensii în curând!

Gânduri bune,
Echipa BCR Pensii

FFondul de Pensii Administrat Privat BCR și Fondul de Pensii Facultative BCR 
PLUS sunt administrate de BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A. www.pensiibcr.ro 

*Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare

PILONUL I este pensia de la stat. O primiți după ce ați contribuit un 
anumit număr de ani la sistemul public de asigurări sociale.

Pilonul II este pensia privată obligatorie pentru cei cu vârsta de 
până în 35 de ani și opțională pentru cei care au între 35 și 45 de ani. 
Practic, o parte din cotizaţia lunară la fondul public de pensii (3,75% în 
prezent) merge într-un cont separat, pe numele dvs., unde este investită 
cu scopul de a-i crește valoarea în timp.

PPilonul III este pensia privată facultativă. Adică acea sumă de bani 
pe care vă hotărâți să o puneți deoparte, indiferent de vârstă, pentru un 
venit suplimentar la pensie. Principiul este acelaşi ca la Pilonul II: 
încredinţați banii dvs. unui administrator, care va face tot posibilul ca să-i 
înmulţească şi vi-i va da înapoi la bătrâneţe sub formă de pensie lunară.


