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22028584; Capital social subscris şi vărsat 88.471.840  lei; Înregistrat în Registrul ANSPDCP de evidență a prelucrărilor de date cu caracter  
personal sub nr. 5813. 

*Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor  viitoare. Sursa datelor: date publicate pe site-ul ASF 

www.asfromania.ro  

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

 

Viitorul tău este pe mâini bune! 

 
Așa cum te-am obișnuit, îți transmitem periodic cele mai proaspete noutăți!  
 
BCR Pensii SAFPP S.A. a primit Premiul Special pentru Excelență în Administrarea Fondurilor de 
Pensii  Private Obligatorii (fonduri mici și mijlocii) în  cadrul Galei Premiilor “Pieţei Asigurarilor și 
Pensiilor Private”, martie 2017.  
 
Acest premiu ne bucură și ne confirmă faptul ca eforturile noastre permanente de a ne autodepăși și de 
a le oferi clienților noștri servicii de o calitate ridicată sunt apreciate. 
 
Cam atât despre noi. Să vorbim mai mult despre tine și nevoile tale. Dar pentru acest lucru, avem 
nevoie de ajutorul tău ca să te cunoaştem şi să-ți comunicăm mai bine lucrurile importante 
pentru tine! 
 
Comunică-ne adresa de e-mail şi numărul de telefon, sau orice modificare a datelor tale de contact 
prin una din modalitățile de contact de mai jos. Iar dacă actul tău de identitate este expirat (sau 
urmează să expire în perioada următoare), te rugăm să ne transmiţi şi o copie semnată a noului 
act. 
 

 
Mereu gata să-ți fim de ajutor: ne găseşti la telefon: 021 9503 (tarif normal), fax: 021 232 40 35, 
e-mail: pensiibcr@bcr.ro sau la adresa Calea Victoriei nr. 15, etaj 3, podium, aripa sud - sud est, 
sector 3, București sau ne poţi solicita consiliere via chat pe www.pensiibcr.ro  
 
 
 
Fondul de Pensii Administrat Privat BCR și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS sunt administrate de BCR 
Pensii, SAFPP S.A. 

Valoare unitate de fond a BCR PLUS 

31 martie  2017 

28 februarie 2017 

30 decembrie 2016 

31 martie   2016 

18.644009 lei 

18..436572 lei 

18.019142 lei 

17.405876 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  Martie 2017. 

3.4748% 

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de  
pensii private cu grad de risc mediu pentru ultimele 24 de 
luni la sfarsitul luniii Martie 2017. 

3.4042% 

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

sau „Fondul BCR PLUS”) la Martie 2017* 
 
Evoluția valorii unității de fond 

INCREDERE 

Structura  investiţiilor Fondului de Pensii 
Facultative BCR Plus la 31 martie 2017

Titluri de stat 58.79%

Obligaţiuni 10.24%

Acţiuni 23.59%

OPCVM-uri si ETF-uri
3.36%

ETC-uri 1.81%

Instrumente de acoperire a
riscului -0.06%

Depozite, lichidităţi şi altele
2.27%

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.asfromania.ro/
http://www.pensiibcr.ro/

