
Surse: Rapoarte ale Institutului Național de Statistică, Rapoarte ale 
Bursei de Valori București și  Bloomberg, calcule interne.

3.546%

4.9531%

3.3033%

4.124%

FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE BCR PLUS

FONDUL DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT BCR

Fondul
de pensii
private

Rata de
rentabilitate
anualizată

Rata medie ponderată
de rentabilitate

a tuturor fondurilor de pensii
private pentru ultimele 24 de luni

Bine te-am găsit!

Pentru că investim alături de tine în viitor, încercăm să găsim întotdeauna

cele mai bune soluții pentru pensia ta privată. Iată cele mai proaspete noutăți!
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Evoluția valorii unității
Fondului de Pensii Facultative BCR 
PLUS și a unității Fondului de Pensii 
Administrat Privat BCR
de la lansare*

*13 iunie 2007 pentru FPF BCR PLUS, respectiv
220 mai 2008 pentru FPAP BCR

Structura Investițiilor
Fondului de Pensii
Administrat Privat BCR
la 30 iunie 2018
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Structura Investițiilor
Fondului de Pensii
Facultative BCR PLUS
la 30 iunie 2018

Depozite, lichidități
și altele

Titluri de stat

Instrumente de
acoperire a riscului

Obligațiuni

Acțiuni

OPCVM-URI și ETF-uri

ETC-uri

FPAP BCR BCR PLUS

Fondul de Pensii Administrat Privat BCR și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS 
sunt administrate de BCR Pensii SAFPP SA,www.pensiibcr.ro

Sursa: date publicate de ASF (www.asfromania.ro) la sfârșitul lunii Iunie 2018.

* Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Fondului de Pensii Facultative BCR Plus

Proprietar de pensie Pilon II

BCR Pensii a preluat
președinția APAPR

APAPR derulează o campanie de comunicare menită 
să informeze publicul larg cu privire la pensiile private.
Materialele campaniei se află pe pagina de
FFacebook APAPR, pe canalul de YouTube APAPR și 
pe site-ul www.proprietardepensie.ro . Oamenii își 
pot arăta susținerea față de Pilonul II și prin 
schimbarea pozei de profil Facebook cu frame-ul 
„Proprietar de pensie”. Pot face acest lucru accesând: 
https://www.facebook.com/profilepicframes
((în secțiunea „search” se tastează cuvântul-cheie 
“proprietar” sau numele întreg al frame-ului 
“proprietar de pensie”).

BCR Pensii a preluat prin Radu Crăciun, Președinte al 
Directoratului și Director General, mandatul de 
Președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate 
Privat din România (APAPR). 
ÎÎn această nouă calitate, Președintele BCR Pensii și 
APAPR a acordat un interviu Adevarul Live despre 
informațiile vehiculate în spatial public în legătură cu 
Pilonul II.

Noutăți din piețele
în care investim

În al doilea trimestru al anului 2018, indicele BET al 
Bursei de la București a înregistrat un randament 
negativ de -1,13%, incluzând dividendele distribuite. 
Ajustarea negativă s-a produs după ce acțiunile 
românești au înregistrat creșteri semnificative la 
începutul anului (+12,39%), reflectând contextul 
economic pozitiv. Titlurile de stat  au înregistrat o 
evevoluție negativă (-2,13% în medie), ca urmare a 
creșterii inflației peste așteptările analiștilor.

Ne găsești
la un click distanță

Ai o întrebare pentru noi și vrei un răspuns rapid? 
Intră în legătură directă cu un reprezentant BCR 
Pensii via chat online pe www.pensiibcr.ro 

Ne găsești de luni până vineri între 09.00 – 17.30. 
Simplu, comod și rapid pentru tine!

57,54%

13.33% 22
.55
%
2.16
%

1.59%

2.66%

https://adevarul.ro/economie/bani/radu-craciun-lamureste-vor-afectati-romanii-modificarea-pilonului-ii-8_5b20d836df52022f751b8ac5/index.html
https://www.facebook.com/apapr.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCNBowR-bi-J96hBOZedOz7Q

