
Acum, că te-ai angajat, poţi 
să faci doar ce vrei tu cu 
banii tăi.

Pensii

BANII TĂI, 
PENSIA TA PRIVATĂ! 



Alege de acum ce faci cu 
banii tăi de pensie!

Ți se pare că este prea devreme să te 
gândești la pensie? 

Câtuși de puțin!

Este momentul în care decizi pe mâinile cui dai 
contribuțiile tale lunare la pensia ta viitoare. Și cum 
înțeleptul nu-și pune niciodată toate ouăle în același 
cos, și noi te sfătuim ca sursele tale de venit la 
pensie să provină din toți cei 3 piloni ai sistemul de 
pensii: Pilonul I - pensia publică, Pilonul II - pensia 
administrată privat și, ca eventual supliment, 
Pilonul III - pensia facultativă.

Cum funcționează Pensia 
Administrată Privat Pilon II?

În fiecare lună, o parte din contribuția ta de asigurări sociale 
este direcționată către fondul de pensii private pe care este 
bine să îl alegi cu grijă. La final ai garanția primirii cel putin 
a sumei contribuțiilor brute, minus comisioanele legale și 
eventualele penalități de transfer.

Cum funcționează Pensia 
Facultativă Pilon III?

Este o sumă de bani pe care o pui tu deoparte pentru 
a obține un venit suplimentar la pensie. Când nu vei 
mai încasa un salariu lunar, aceasta te poate ajuta să-ți 
acoperi cheltuielile. 
Mai mult, contribuțiile la Pilonul III în limita a maximum 
400 de euro pe an sunt scutite de la plata impozitului 
pe venitul din salarii. Astfel, statul îți oferă șansa să 
economisești niște bani pe care altfel i-ai fi plătit ca și 
impozit.



Iată ce îți aduce pensia ta 
privată:

• Poți avea un venit în plus la pensie, într-un cont 
individual aflat în proprietatea ta 
• Sumele strânse în contul tău se moștenesc
• Poți ști cu exactitate suma acumulată de-a lungul 
timpului prin serviciul 24Pensie (cont online pe 
www.24pensie.ro)

Cum îți faci o pensie privată?

Mergi cu actul de identitate în cea mai apropiată unitate BCR 
(avem peste 500 în toată țara) și semnează actul de aderare 
pentru Pilonul II și/sau Pilonul III.

Dacă nu ești la primul loc de muncă, verifică pe site-ul ASF 
(https://asfromania.ro/scr/petitiiFP) dacă nu cumva ești deja 
participant la un fond de pensii administrat privat Pilonul II.

E mai simplu când începi din timp să 
contribui la o pensie privată cu BCR 
Pensii!



BCR Pensii, S.A.F.P.P. SA adminstrează Fondul de Pensii 
Administrat Privat BCR și Fondul de Pensii Facultative 
BCR PLUS

Calea Victoriei nr. 15, etaj 3, podium, aripa Sud - Sud 
Est, sector 3, Bucureşti

tel.: 021 9503 - tarif normal din toate reţelele naţionale
e-mail: pensiibcr@bcr.ro
fax: 021 232 40 35

Program: Luni-Vineri, 9:00 - 17:30
Vorbeşte cu noi prin livechat pe www.pensiibcr.ro 
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