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DOCUMENT DE INFORMARE ȘI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANȚILOR 

 
BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. - SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Podium, Aripa sud – sud est, etaj 3, sector 3, nr. înreg. Reg. Com. J40/12566/29.06.2007, Cod unic de înregistrare 
22028584, Capital social subscris şi vărsat 88.471.840 lei, Tel: 021 308 65 03; Fax: 021 232 40 35, Adresa web: www.pensiibcr.ro, e-mail: pensiibcr@bcr.ro, 
înregistrată în Registrul ASF sub nr. SAP-RO-22041021, anunţă participanţii la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus:  
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară sectorul sistemului de pensii private („ASF”) a avizat prealabil modificarea prospectului schemei de pensii 
facultative pentru “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” prin avizul numărul 1156/13.11.2017. 
 
Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ anexat: 

 

 
Forma anterioară 

 
Forma modificată 

 
În partea detaliată 

 
 
 

 
 
 
..................................................................................................................... 
 
14.1.1.Comisionul de administrare se compune dintr-un:  
i. procent astfel: 4% (valabil până la data de 31.08.2016), 3.5% (valabil 
începând de la data de 01.09.2016 și până la data de 31.12.2016) și respectiv 
3% (începând de la data de 01.01.2017) aplicat la contribuţiile plătite de către 
participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond şi 
ii. un procent de 2% pe an (valabil până la data de 31.08.2016) și 
0,1667%/lună (valabil începând de la data de 01.09.2016) din activul net total 
al Fondului;  
BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de percepere 
a comisioanelor de administrare pentru toţi participanţii la Fond şi anume: 
Comisionul de administrare de 2% pe an (valabil până la data de 31.08.2016) 
înregistrat în fiecare zi se calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 2%/numărul de zile din an)  
Comisionul de administrare de 0,1667%/lună (valabil începând de la data de 
01.09.2016)  înregistrat în fiecare zi se calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 0,1667%/numărul de zile din lună) 
Comisionul de administrare total se va calcula după formula: 
C. adm = ΣC.adm(t) 

 
În partea detaliată 

 
 
În cadrul capitolului 14. COMISIOANE ȘI TAXE se modifică următoarele: 
 
- Art. 14.1.1. se modifică după cum urmează: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
14.1.1.Comisionul de administrare se compune astfel:  
i. un procent de 3% aplicat la contribuţiile plătite de către participant, 
înainte de convertirea acestora în unităţi de fond (valabil până la data de 
31.05.2018), un procent de 3%, aplicat la contribuţiile plătite de către 
participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond, dar până la 
un cuantum maxim de 2 lei (valabil începând cu data de 01.06.2018) şi 
ii. un procent de 0,1667%/lună, aplicat la activul net total al fondului de 
pensii facultative.  
BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de 
percepere a comisioanelor de administrare pentru toţi participanţii la 
Fond şi anume: 
Comisionul de administrare de 0,1667%/lună înregistrat în fiecare zi se 
calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 0,1667%/numărul de zile din lună) 
Comisionul de administrare total se va calcula după formula: 
C. adm = ΣC.adm(t) 
Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent de 
0,1667%/lună  aplicat la media activului net total al Fondului. Comisionul 
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Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent de 2% 
pe an (valabil până la data de 31.08.2016) și 0,1667%/lună (valabil începând 
de la data de 01.09.2016) aplicat la media activului net total al Fondului. 
Comisionul de administrare din activul net al Fondului este estimat şi 
înregistrat zilnic în calculul valorii activului net şi regularizat lunar, conform 
documentelor justificative. 
 
………………………………………………………………………………………… 

de administrare din activul net al Fondului este estimat şi înregistrat 
zilnic în calculul valorii activului net şi regularizat lunar, conform 
documentelor justificative. 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 
În partea simplificată 

 
 
 
 
.......................................................................................................................... 
 
12.1.1. Comisionul de administrare se compune dintr-un:  
1. procent astfel: 4% (valabil până la data de 31.08.2016), 3.5% (valabil 
începând de la data de 01.09.2016 și până la data de 31.12.2016) și 
respectiv 3% (începând de la data de 01.01.2017)  aplicat la contribuţiile 
plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond 
şi 
ii. un procent de 2% pe an (valabil până la data de 31.08.2016) și 
0,1667%/lună (valabil începând de la data de 01.09.2016) din activul net 
total al Fondului. 
.......................................................................................................................... 
 

 
În partea simplificată 

 
În cadrul capitolului 12. COMISIOANE ȘI TAXE se modifică următoarele: 
 
- Art. 12.1.1. se modifică după cum urmează: 
................................................................................................................................ 
 
12.1.1. Comisionul de administrare se compune astfel:  
i. un procent de 3% aplicat la contribuţiile plătite de către participant, 
înainte de convertirea acestora în unităţi de fond (valabil până la data de 
31.05.2018), un procent de 3% aplicat la contribuţiile plătite de către 
participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond, dar până la 
un cuantum maxim de 2 lei (valabil începând cu data de 01.06.2018) şi 
ii. un procent de 0,1667%/lună, aplicat la activul net total al fondului de 
pensii facultative. 
 
................................................................................................................................ 
 

 
În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului document 
de informare, să îşi exprime dezacordul, trimiţând o notificare scrisă către BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE S.A. – SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu sediul în Bucureşti, Str. Calea Victoriei nr.15, etaj 3, podium, aripa sud – sud est, 
sector 3 şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative. 
În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalităţi, la un alt fond 
de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului. 
Neexprimarea de obiecţii din partea participanţilor la “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse 
Prospectului. 
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În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului “Fondul de Pensii Facultative  BCR-PLUS” 
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are 
loc. 
 
Vă rugăm să consultaţi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al Prospectului modificat, avizat preliminar, pe pagina web www.pensiibcr.ro. 
 
 

http://www.pensiibcr.ro/

