BCR PENSII,
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,
societate administratã în sistem dualist.

Bucureşti, sector 3, Calea Victoriei nr. 15, Telefon: 021 9503
etaj 3, podium, aripa sud – sud est.
Fax: 021 232 40 35
Pagina web: www.pensiibcr.ro
E-mail: pensiibcr@bcr.ro

Date pentru:
Fondul De Pensii Facultative BCR Plus - P3
Fondul de Pensii Administrat Privat BCR - P2

Nume Agent
Cod Agent

Nr. Înreg. Registrul Comerţului J40/ 12566/2007,
C.U.I. 22028584
Nr. înregistrare în registrul de evidenţã a
prelucrãrilor de date cu caracter personal al
ANSPDCP: nr. 5813
Capital social subscris şi vãrsat:
lei

-

-

În cazul în care deţineţi ambele produse BCR Pensii:
- datele din tabelul "Schimbarea datelor Participantului din actul de identitate" se vor actualiza automat pentru ambele produse.
- restul informaţiilor se actualizează în funcţie de ce produs bifaţi (sau pentru ambele produse, daca nu bifaţi nimic)
(*) câmpuri obligatorii; rugăm a se completa cu majuscule

Schimbarea datelor Participantului din actul de identitate

Pentru posibilitatea modificării datelor de identificare,
este necesar să ataşaţi o copie a actului de identitate valabil.

Schimbarea datelor de contact ale Participantului

Adresă
sediu social

Date valabile doar pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus - P3
Solicit:
Reluarea plăţii începând cu luna
Modificarea valorii contribuţiei lunare începând cu luna

până la luna**

Valoarea contribuţiei proprii (A)
Valoarea contribuţiei angajatorului (B)
Total valoare contribuţie (A+B)
Suspendarea plăţii începând cu luna

până la luna***

Observaţii: Contribuţia lunară se virează în contul colector al Fondului BCR PLUS, cont IBAN RO53BRDE450SV23245054500, deschis la BRD.
Pe detaliile ordinului de plată se va menţiona obligatoriu CNP-ul beneficiarului pentru care se virează contribuţia.

Plătiți contribuția proprie prin intermediul angajatorului și beneficiaţi imediat de un avantaj fiscal! Detalii pe www.pensiibcr.ro

BCR Pensii prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în scopurile mentionate în prezentul document, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul
UE nr. 679/2016) și cu nota de informare primită odată cu dobândirea calității de participant (sau la o dată ulterioară, după caz ). Pentru mai multe detalii referitoare la aspectele ce țin de
protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultanți Politica de confidențialitate a BCR Pensii (prelucrările efectuate pentru beneficiari sunt aplicabile și mandatarului, dacă este
cazul) disponibilă la adresa https://pensiibcr.ro/ro/protectia-datelor. De asemenea, puteți solicita politica de confidențialitate la datele de contact prevăzute mai sus.
Confirm pe propria răspundere schimbările de mai sus şi sunt conştient de faptul că această declaraţie va fi acceptată de BCR Pensii, SAFPP S.A ca parte integrantă a actului de aderare în vigoare.

