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Pensiile private - Investiție pentru viitor! 
BCR Pensii, ianuarie 2017 

 

Viitorul tău este pe mâini bune! 

Așa cum te-am obișnuit, îți transmitem cele mai proaspete noutăți. Și avem numai vești bune!  
 
Începând cu 1 ianuarie 2017, BCR Pensii a scăzut nivelul comisionului de administrare din 
contribuții brute, de la 3,5% ajungând la numai 3%! Asta înseamnă mai mulți bani în contul tău 
individual de pensie  facultativă, deci și mai multe motive de bucurie pentru tine! 

 
Cam atât despre noi. Să vorbim mai mult despre tine și nevoile tale. De exemplu, vrem să îți 
povestim cum poți  profita de avantajele deductibilității fiscale. Pentru acest lucru este 
important ca plata contribuției să se faca prin intermediul angajatorului (și nu direct de către 
tine, prin ordin de plată sau Standing Order), deoarece angajatorul este cel care calculează și 
reține impozitul pentru veniturile tale salariale. Facând acest lucru, ai un avantaj fiscal imediat 
de 16%, adică mai mulți bani care răman în buzunarul tău. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalii pe www.pensiibcr.ro  

Valoare unitate de fond a BCR PLUS 

31 decembrie 2016 

29 noiembrie 2016 

30 septembrie 2016 

31 decembrie   2015 

18.019142 lei 

17.98963 lei 

17.839515 lei 

17.604309 lei 

Valoarea la lansare 10.000000 lei 

Data autorizării Fondului de Pensii Facultative BCR Plus este 29.05.2007.  

Administrarea Fondului a fost preluată de BCR Pensii la 11.11.2009. 

Numele și gradul de risc al Fondului au fost modificate din BCR Prudent în BCR Plus, respectiv  
din risc scăzut în risc mediu la 10 octombrie 2011. 

Rata de rentabilitate anualizată pentru ultimele 24 de luni 
a Fondului de Pensii Facultative BCR Plus calculată 
conform normelor ASF la sfarsitul lunii Decembrie 2016. 

2.9928% 

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de  
pensii private cu grad de risc mediu pentru ultimele 24 de 
luni la sfarsitul luniii Decembrie 2016. 

2.7308% 
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Evoluţia valorii unităţii Fondului de Pensii 
Facultative BCR Plus de la lansare (13 iunie 

2007) 

Fondul dePensii Facultative BCR Plus

REUSITEVESTIBUNE 

EVOLUTIEVIITOR 

Raport investițional al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS („Fondul” 

sau „Fondul BCR PLUS”) la Decembrie 2016* 
 
Evoluția valorii unității de fond 

Structura  investiţiilor Fondului de Pensii Facultative BCR 
PLUS la  31 decembrie 2016 

Titluri de stat 60.49%

Obligaţiuni 11.10%

Acţiuni 21.89%

OPCVM-uri si ETF-uri 3.11%

ETC-uri 1.83%

Instrumente de acoperire a riscului -
0.10%

Depozite, lichidităţi şi altele 1.67%

Obligațiuni:  inclusiv  obligaţiuni municipale, corporative 
sau supranaţionale  
 
Acțiuni: inclusiv acțiuni majorări capital social RO, acțiuni 
majorări capital social UE, drepturi RO, drepturi UE 
 
Depozite, lichidități și altele : Sume în tranzit, sume în 
decontare, dividende și cupoane de incasat, sume în 
rezolvare 

http://www.pensiibcr.ro/

