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

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, clădirea A, parter, camera
E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 E4-12, sector 6, București
Pagina web: www.pensiibcr.ro

Telefon: 021 30 86 503
Fax: 021 232 40 35
E-mail: pensiibcr@bcr.ro

Nr. Înreg. Registrul Comerţului
J40/ 12566/ 29.06.2007, C.U.I. 22028584
Capital social subscris şi vărsat: 88.471.840 lei

CERERE PENTRU MODIFICAREA TERMENILOR CONTRACTUALI
Nume Agent
Cod Agent

-

-

Datele din acest formular se vor actualiza atât pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS – P3, cât și pentru Fondul de
Pensii Administrat Privat BCR – P2, în cazul în care dețineți ambele produse la BCR Pensii.

Atenție:
- Completați dacă doriți actualizarea datelor de contact din tabelul “Schimbarea datelor de contact ale Participantului” doar pentru un singur Pilon - P2 sau P3. Pilonul: ______
- Datele de identificare din tabelul “Schimbarea datelor Participantului din actul de identitate” se vor actualiza automat pentru ambele produse, indiferent de pilonul completat.

Date privind Participantul*

(*) câmpuri obligatorii; rugăm a se completa cu majuscule

Nume Participant
Prenume Participant
Pseudonim

(dacă este cazul)

CNP Participant
Seria și nr. C.I.

Data nașterii:

Cetățenia

România

(Țara)

/

/

Alta

Țara de origine
Locul nașterii

Schimbarea datelor Participantului din actul de identitate
Noul Nume Participant
Noul Prenume Participant
Noul CNP Participant
Noua Serie C.I./B.I./P

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

Noul Nr. C.I./B.I./P
Str.
Nr.
Localitate

Noua Adresă
de domiciliu

Bl.

Sc.
Județ

Et.

Ap.

Țara

Schimbarea datelor de contact ale Participantului
Telefon fix
Adresă de e-mail

Telefon Mobil

Bifați dacă doriți să primiți scrisoarea de informare anuală exclusiv prin mijloace electronice, la ultima adresă
de e-mail comunicată. (Dacă vă răzgândiți, puteți cere să primiți din nou scrisoarea de informare anuală prin poștă:
trimiteți un e-mail la pensiibcr@bcr.ro ori sunați la tel. 021 9503).

Noua Adresă
de corespondență

aceeași cu adresa de domiciliu
Str.
Nr.
Localitate

(adresa unde vreți să primiți
corespondența de la BCR Pensii)

Bl.

Sc.
Județ

Et.

Ap.

Țara
Adresa de reședință

(adresa unde aveți locuinţa secundară)

aceeași cu adresa de domiciliu

aceeași cu adresa de corespondență

nu dețin adresă de reședință

Dacă este diferită de adresa de domiciliu, respectiv de adresa de corespondență, vă rugăm să completați mai jos:
Str.
Bl.
Județ/Sector
Țara

Sc.

Et.

Ap.

Cod poștal
Localitatea

Ocupația:

Natura activității proprii:

(în cazul în care nu aveți angajator)
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Nr.

Schimbarea Angajatorului sau a datelor Angajatorului actual*

*se vor completa datele de mai jos în următoarele cazuri:
angajatorul actual - schimbare denumire, schimbare adresă de corespondență, schimbare telefon fix/mobil/adresă de email.
angajatorul nou - schimbare denumire, schimbare CUI, schimbare adresă de corespondență, schimbare telefon fix/mobil/adresă de email.

Denumire Angajator
CUI Angajator
Adresă
sediu social

Str.
Nr.
Localitate
Țara

Bl.

Sc.
Județ

Telefon fix
Adresă de e-mail

Et.

Ap.

Telefon Mobil

Dețin calitatea de membru al familiei unei persoane expuse
public** ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat*** al
unei persoane expuse public:
 Da
 Nu

Fac parte din categoria persoanelor expuse public (P.E.P.)*
 Da
 Nu
* În sensul prezentei legi, prin funcţii publice importante se
înţeleg:
a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau
secretari de stat;
b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative
centrale similare;
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai
altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu
pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de
conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul
consiliilor băncilor centrale;
f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în
forţele armate;
g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de
supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere
ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de
stat şi ale companiilor naţionale;
h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de
administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul
unei organizaţii internaţionale.

**Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul
prezentei legi:
a) soţul persoanei expuse public sau concubinul
acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii
asemănătoare acelora dintre soţi;
b) copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care
copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;
c) părinţii.
***Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor
expuse public sunt:
a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei
persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori
ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu
oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice
altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei
persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori
ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind
înfiinţate în beneficiul în fapt al uneia dintre persoanele expuse
public.

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**

(**) Nu se completează în cazul în care modificarea valorii contribuției este pentru o perioadă nedeterminată.

Valoarea contribuţiei proprii (A)
Valoarea contribuţiei angajatorului (B)
Total valoare contribuţie (A+B)

0

Suspendarea plăţii începând cu luna

RON
RON
RON
până la luna***

(***) Nu se completează în cazul în care suspendarea plății este pentru o perioadă nedeterminată.
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

Prin semnarea acestui document, confirm faptul că sunt beneficiarul real al activului deținut la BCR Pensii, iar sursa fondurilor,
respectiv a activelor pe care le dețin la BCR Pensii provine din salariul brut sau din venituri asimilate acestuia având ca scop exclusiv
în relația de afaceri cu BCR Pensii, S.A.F.P.P. S.A., obținerea unei pensii private.

Data:

/

Semnătura Participantului: _________________________

/

Dacă datele personale completate de dumneavoastră în acest formular (inclusiv cele de contact) sau cele ale angajatorului dumneavoastră sunt diferite față de cele
existente în baza de date BCR Pensii, vom actualiza datele noastre cu noile informații furnizate de dumneavoastră.
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.
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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private S.A. („BCR PENSII”), prelucrează date cu caracter
personal, în calitate de operator, în conformitate cu legislația
aplicabilă în această materie.
A. SCOPURILE PENTRU CARE BCR PENSII PRELUCREAZĂ
DATE CU CARACTER PERSONAL
În vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale, BCR PENSII
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru
următoarele scopuri: administrarea fondurilor de pensii
private(conform prevederilor din Legea nr. 204/2006 privind
pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare
și/sau Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
după caz, în funcție de calitatea dumneavoastră de participant
la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS și/sau participant la
Fondul de Pensii Administrat Privat BCR); conformare cu
normele legale aplicabile; prevenirea fraudelor; îndeplinirea
obligațiilor de prevenire a finanțării actelor de terorism și
fenomenului de spălare a banilor; gestiune administrativ –
financiară; audit; raportări către autoritățile publice; arhivare.
În vederea executării obligațiilor care incumbă în sarcina BCR
PENSII prin încheierea actului individual de aderare, pentru
următoarele scopuri: introducerea în sistemul informatic de
procesare și stocare a datelor referitoare la operațiunile de
pensii private; gestionarea relației cu participanții, inclusiv
soluționarea cererilor, sesizărilor, întrebărilor și reclamațiilor ce îi
sunt
adresate.
Pentru
îndeplinirea
scopurilor
mai
sus-menționate, BCR PENSII se va baza, în măsura în care
este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea
obiectului său de activitate.
În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR PENSII care
rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, pentru
următoarele scopuri: reclamă, marketing simplu; realizarea de
profiluri pentru a identifica cele mai potrivite servicii pentru
nevoile dumneavoastră prin utilizarea de cookies pe
website-urile BCR PENSII (mai multe detalii în acest sens puteți
afla accesând link-ul: www.pensiibcr.ro); statistică, studii de
cercetare, studii de testare a campaniilor de publicitate;
investigarea nivelului de satisfacție în rândul clienților;
investigarea motivelor de aderare la un fond de pensii private;
implementarea unei linii de raportare a neconformităților
sesizate la nivelul BCR PENSII în ceea ce privește fondurile de
pensii private administrate; îmbunătățirea serviciilor furnizate
prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne,
constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR
PENSII în instanță, precum și constituirea de probe în acest
sens, testarea și utilizarea sistemelor informaice existente sau a
unor servicii noi de IT.
În scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la alte
produse de pensii private, prin intermediul adresei de
poștă electronică furnizată de către dumneavoastră în contextul
participării la fondul de pensii private administrat de BCR
PENSII la care sunteti participant. În măsura în care nu sunteți
de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest
scop, vă rugăm să marcați, în mod corespunzător, cu o bifă:
, să completați datele dumneavoastră personale și să
transmiteți prezentul formular semnat la adresa de e-mail
dpobcrpensii@bcr.ro, prin fax la 021 232 40 35 sau prin poștă la
adresa: Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,
clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele:
E4-1-E4-12, sector 6, București .
B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
CARE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE BCR PENSII
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai
sus, BCR PENSII prelucrează datele pe care le furnizați în mod
direct, precum și date pe care le generăm pe baza acestora,
Nume:

respectiv: ID client, informații care ar putea rezulta în contextul
raportării anumitor neconformități.
Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate
determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și/sau a
îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR
PENSII.
C. CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE POT FI
DEZVĂLUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL DE
CĂTRE BCR PENSII
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor
categorii de destinatari: autorități publice, agenți de marketing ai
fondurilor de pensii administrate de BCR PENSII, împuterniciți,
alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele
personale în numele BCR PENSII, cu excepția împuterniciților,
parteneri contractuali, alte companii din același grup cu BCR
PENSII.
D. DURATA PRELUCRĂRII. DESTINAȚIA ULTERIOARĂ A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR
PENSII va prelucra datele cu caracter personal pe durata
îndeplinirii obligațiilor care rezultă din actul de aderare, precum
și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile,
inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare. Este posibil ca, în
urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR PENSII să
dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul
personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru
scopuri statistice.
E. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN
STRĂINĂTATE
În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate
este posibil ca BCR PENSII să transfere unele sau mai multe
dintre categoriile de date cu caracter personal în state din cadrul
UE/SEE, respectiv în Austria și Ungaria. Este posibil ca în
derularea activităților BCR PENSII, statele de transfer mai
sus-menționate să se modifice. Astfel, pentru a obține o listă
actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter
personal, puteți accesa pagina web: www.pensiibcr.ro.
F. DREPTURILE APLICABILE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați,
în condițiile prevăzute de lege, de următoarele drepturi: dreptul
la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare;
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura
în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la
restricționarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la
portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la
opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automate; și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau
instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR
PENSII să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de
caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea
pentru scopuri statistice.
Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare
efectuate de către BCR PENSII, precum și cu privire la
drepturile de care beneficiați în acest context, puteți adresa o
cerere (în format material/electronic prin e- mail) către:
pensiibcr@bcr.ro, puteți contacta Responsabilul privind
protecția datelor la adresa de e-mail: dpobcrpensii@bcr.ro, prin
fax la 021 232 40 35 sau prin poștă la adresa Calea Plevnei nr.
159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera
E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1-E4-12, sector 6, București.
Prenume:
Data nașterii:

Data:

/

/

/

Semnătura: ______________________________

/
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