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Prezentul document elaborat în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 204/2006, denumitã în continuare 

Legea ºi ale reglementãrilor în vigoare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, 

denumitã în continuare CSSPP, conþine informaþiile necesare pentru ca potenþialul participant la fondul de pensii facultative, 

denumit în continuare Fond, sã poatã aprecia în deplinã cunoºtinþã de cauzã investiþia efectuatã ºi, 

în special, riscurile pe care acesta le implicã.

În conformitate cu prevederile Legii, regulile Fondului fac parte integrantã din Prospectul de emisiune.

Fondul dde ppensii ffacultative BBCR - PPRUDENT aautorizat pprin ddecizia CCSSPP nnr. 88/24.04.2007

administrat de BCR Asigurãri de Viaþã SA cu sediul în:

Bucureºti, Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1

Tel: 00 40 021 206 90 40 (79)

Fax: 00 40 021 230 63 49 (59)

Tel: 00 40 021 405 74 37

Fax: 00 40 021 405 74 20 (int. 105)

www.bcrasigviata.ro; email: office@bcrasigviata.ro

Nr. de înreg. reg. comerþului: J/40/17847/2005 

CUI 18066920

Administrator BCR Asigurãri de Viaþã autorizat prin Decizia CSSPP nr. 8/24.04.2007 

Prospectul schemei de pensii facultative  autorizat prin Decizia CSSPP nr. 9/24.04.2007

Gradul dde rrisc aal FFondului dde ppensii ffacultative BBCR - PPRUDENT: sscãzut.

Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR Asigurãri de Viaþã SA.

Activele fondului de pensii facultative sunt administrate separat de activele BCR Asigurãri de Viaþã SA.

Autoritatea competentã în domeniul reglementãrii ºi supravegherii sistemului de pensii private din România 

este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, 

cu sediul în Bucureºti, Splaiul Unirii nr. 74, sectorul 4, 

telefon: (+4)021-3301035, fax: (+4)021-3301031, adresa de e-mail: csspp@csspp.ro.

Data ppublicãrii pprospectului sschemei dde ppensii 22.05.2007
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ã 1. FFONDUL DDE PPENSII FFACULTATIVE BBCR - PPRUDENT

1.1. GGeneralitãþi

Denumirea fondului este Fondul dde ppensii ffacultative BBCR - PPRUDENT ºi va
fi denumit în continuare "Fondul". 

Fondul s-a înfiinþat prin contractul de societate civilã încheiat în data de
27.04.2007 ºi este autorizat prin Decizia nr. 8 din data de 24.04.2007 a
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.),
Fondul are o duratã de existenþã nedeterminatã. 

Fondul este constituit la iniþiativa BCR Asigurãri de Viaþã SA. Fondul îºi
desfãºoarã activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006
privind pensiile facultative ºi a normelor elaborate de C.S.S.P.P.

Participanþii la fondul de pensii facultative devin parte a contractului de
societate civilã prin semnarea, la prima operaþie de cumpãrare de unitãþi
de fond, a actului individual de aderare ºi a declaraþiei prin care confirmã
faptul cã au primit, au citit ºi au înþeles condiþiile Prospectului de
emisiune. 

1.2. DDate pprivind aadministratorul sschemei dde ppensii

1.2.1. Fondul este administrat de SC BCR Asigurãri de Viaþã SA, cu sediul în
Bucureºti, Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, înregistratã la Registrul
Comerþului sub nr. J/40/17847/2005, cod unic de înregistrare
18066920, telefon  00 40 021 206 90 40 (79), 00 40 021 405 74 37,
fax: 00 40 021 230 63 49 (59), 00 40 021 405 74 20 (int. 105),
adresa web: www.bcrasigviata.ro, email: office@bcrasigviata.ro.

1.2.2. Consiliul dde AAdministrare:
- Florina Vizinteanu - Preºedinte ºi Director General, cu experienþã

managerialã de peste 12 ani;
- Dorin Cojocaru - Director Executiv Direcþia Credite Retail Persoane Fizice

ºi Mici Întreprinzãtori;
- Cristian Saitariu - Director Executiv Direcþia Dezvoltare Afaceri ºi Produse

Corporate.
1.2.3. AAcþionari 

Banca Comercialã Românã  SA cu sediul în Bucureºti, b-dul Regina
Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistratã la Registrul Comerþului sub nr.
J40/90/1991, deþinând 1.498.700 de acþiuni reprezentând 68,33 % din
capitalul social.

Persoane fizice române care deþin, fiecare, direct, mai puþin de 1% din
acþiunile BCR Asigurãri de Viaþã SA.

Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele
administratorului. 
Activele fondului de pensii facultative sunt administrate separat de
activele BCR Asigurãri de Viaþã SA. 

Autoritatea competentã în domeniul reglementãrii ºi supravegherii
sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, cu sediul în Bucureºti, Splaiul Unirii nr. 74,
sectorul 4, telefon: (+4)021-3301035, fax: (+4)021-3301031, adresa
de e-mail: csspp@csspp.ro.

1.3. DDefiniþii

1.3.1. Activele unui fond de pensii facultative reprezintã instrumentele

financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum ºi
numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale
participanþilor;

1.3.2. Activul personal reprezintã suma acumulatã în contul unui participant,
egalã cu numãrul de unitãþi de fond deþinute de acesta, înmulþite cu
valoarea la zi a unei unitãþi de fond;

1.3.3. Activul net total al fondului de pensii facultative la o anumitã datã
reprezintã valoarea care se obþine prin deducerea valorii obligaþiilor
fondului din valoarea activelor acestuia la acea datã;

1.3.4. Actul individual de aderare reprezintã contractul scris, încheiat între
persoana fizicã ºi administrator, care conþine acordul persoanei de a fi
parte la contractul de societate civilã ºi la prospectul schemei de pensii;

1.3.5. Fondul de pensii facultative reprezintã fondul constituit prin contract de
societate civilã, încheiat între participanþi, în conformitate cu prevederile
Codului civil referitoare la societatea civilã particularã ºi cu dispoziþiile
prezentei legi;

1.3.6. Fondul de garantare a pensiilor reprezintã fondul înfiinþat din contribuþii
ale administratorilor ºi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a
proteja drepturile participanþilor ºi beneficiarilor, dupã caz, dobândite în
cadrul sistemului de pensii reglementat ºi supravegheat de Comisie;

1.3.7. Instrumentele financiare reprezintã:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pieþei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenþa

mai micã de un an ºi certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare

finalã în fonduri;
e) contracte forward pe rata dobânzii;
f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb ºi pe acþiuni;
g) opþiuni pe orice instrument financiar prevãzut la lit. a)-d), inclusiv

contracte similare cu decontare finalã în fonduri; aceastã categorie
include ºi opþiuni pe curs de schimb ºi pe rata dobânzii;

h) orice alt instrument admis la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã
într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparþinând Spaþiului
Economic European ori pentru care s-a fãcut o cerere de admitere la
tranzacþionare pe o astfel de piaþã;

1.3.8. Instrumentele financiare derivate reprezintã instrumentele definite la pct.
19 lit. d) ºi g) din Legea nr. 204/ 2006 privind pensiile facultative,
combinaþii ale acestora, precum ºi alte instrumente calificate astfel prin
reglementãri ale Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare;

1.3.9. Participantul reprezintã persoana care contribuie sau/ºi în numele cãreia
s-au plãtit contribuþii la un fond de pensii facultative ºi care are în viitor
un drept la o pensie facultativã;

1.3.10. Pensia facultativã reprezintã suma plãtitã periodic titularului sau
beneficiarului, în mod suplimentar ºi distinct de cea furnizatã de
sistemul public;

1.3.11. Ponderea zilnicã a unui fond reprezintã raportul dintre activul net total
al fondului ºi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua
respectivã;

1.3.12. Ponderea medie a unui fond pe o anumitã perioadã reprezintã media
aritmeticã a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivã;

1.3.13. Prospectul schemei de pensii facultative reprezintã documentul care
cuprinde termenii contractului de administrare ºi ai schemei de pensii
facultative;

1.3.14. Rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintã rata
anualizatã a produsului randamentelor zilnice, mãsurate pe o perioadã
de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul
dintre valoarea unei unitãþi de fond din ziua respectivã ºi valoarea
unitãþii de fond din ziua precedentã;

1.3.15. Rata medie ponderatã de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintã
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suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecãrui fond ºi ponderea
medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada
respectivã;

1.3.16. Rata de rentabilitate minimã a tuturor fondurilor reprezintã cea mai
micã valoare dintre rata medie ponderatã de rentabilitate a tuturor
fondurilor în perioada respectivã, diminuatã cu 4 puncte procentuale, ºi
50% din rata medie ponderatã de rentabilitate a tuturor fondurilor în
perioada respectivã;

1.3.17. Riscurile biometrice reprezintã riscurile legate de deces, invaliditate ºi
longevitate;

1.3.18. Schema de pensii facultative reprezintã sistemul de termene, condiþii ºi
reguli pe baza cãrora administratorul colecteazã ºi investeºte activele
fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de cãtre participanþi
a unei pensii facultative.

1.4. RResursele ffinanciare aale ffondului

Resursele financiare ale fondului se constituie din:
- contribuþiile nete ale participanþilor convertite în unitãþi de fond
- drepturile cuvenite în calitate de beneficiar ºi nerevendicate în termenul

general de prescripþie
- dobânzile ºi penalitãþile de întârziere aferente contribuþiilor nevirate în termen
- sume rezultate din investirea veniturilor menþionate anterior

2. OOBIECTIVELE FFONDULUI

Fondul dde ppensii ffacultative BBCR - PPRUDENT are ca obiectiv exclusiv plasarea
diversificatã a fondurilor bãneºti acumulate, în condiþii avantajoase ºi profitabile,
în valori mobiliare ºi active lichide, avându-se în vedere conservarea sumelor
iniþial investite, cât ºi asigurarea unei creºteri pe termen lung a investiþiei
efectuate, pentru obþinerea unei pensii facultative fiecãrui participant.  

2.1. PPolitica dde iinvestiþii

Declaraþie PPrivind PPolitica dde IInvestiþii

Obiectivul prezentei declaraþii îl reprezintã prezentarea cadrului general pe
care BCR Asigurãri de Viaþã SA, în calitate de  Administrator de fonduri de
pensii facultative, îl va folosi pentru activitatea de investiþii. Aceastã
politicã este prezentatã în aºa fel încât sã îngãduiascã suficientã
flexibilitate pentru a valorifica oportunitãþile investiþionale dar în acelaºi
timp sã asigure parametrii necesari desfãºurãrii activitãþii în bune condiþii.

2.1.1. Strategia de investire a activelor, în raport cu natura ºi durata obligaþiilor
2.1.1.1. Obiectivele BCR Asigurãri de Viaþã SA, în calitate de  Administrator de

fonduri de pensii facultative, sunt de a obþine cel mai înalt nivel de
performanþã  compatibil cu nivelurile de risc acceptate ºi practicile
investiþionale acceptate. 

2.1.1.2. Datoritã obligaþiilor de lungã duratã ale fondurilor de pensii
facultative, BCR Asigurãri de Viaþã SA va menþine o perspectivã pe
termen lung în definirea ºi evaluarea strategiilor investiþionale.

2.1.1.3. Investirea activelor se va efectua în interesul participanþilor ºi al
beneficiarilor, într-un mod care sã asigure securitatea, calitatea,
lichiditatea ºi profitabilitatea lor.

2.1.1.4. Strategia adoptatã de societate în administrarea ºi urmãrirea þintelor
sale va urmãri obþinerea unui randament anual superior ratei inflaþiei.

2.1.1.5. Pentru fiecare fond de pensii facultative administrat, Societatea
stabileºte strategia þintã de alocare a activelor pe termen lung în ceea
ce priveºte ponderile alocate fiecãrei clase de active.

2.1.2. Autorizarea de cãtre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative
nu reprezintã o garanþie pentru realizarea obiectivelor investiþionale ale

Fondului.
2.1.3. Participarea la acest Fond comportã atât avantajele care îi sunt specifice,

cât ºi riscul nerealizãrii obiectivelor investiþiilor, inclusiv al unor pierderi
pentru participant.

2.1.4. Performanþele financiare anterioare ale Fondului nu reprezintã o garanþie
a realizãrilor viitoare.

2.1.5. Autorizarea de cãtre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative
nu implicã în nici un fel aprobarea sau evaluarea de cãtre Comisie a
calitãþii plasamentului în instrumente financiare ºi nu oferã nicio
garanþie participantului.

2.1.6. Structura-þintã a portofoliului Fondului este:
minim 70% instrumente financiare cu venit fix
maxim 20% instrumente ale pieþei monetare
maxim 10% valori mobiliare 

Ca urmare structura portofoliului de active ale Fondului poate sã varieze în
urmãtoarele limite:

Active ffond Structura þþintã MMaxim Minim
a pportofoliului

Instrumente financiare 
cu venit fix 70% 77% 63%
Instrumente ale
pieþei monetare 20% 27% 13%
Valori mobiliare 10% 17% 3%

Nu vor fi investite mai mult de 5% din activele Fondului într-o singurã societate
comercialã ºi respectiv 10% din activele Fondului în activele unui grup de
emitenti ºi persoanele afiliate acestora.   

2.2. IInstrumente ffinanciare

2.2.1. Instrumentele în care se fac plasamentele sunt cele prevãzute de Legea
nr. 204/2006 privind pensiile facultative. 

2.2.2. Investiþii le fondurilor administrate de societate se efectueazã în
urmãtoarele categorii de active:

2.2.2.1. instrumente ale pieþei monetare, inclusiv conturi ºi depozite în lei la o
bancã, persoanã juridicã românã, sau la o sucursalã a unei instituþii de
credit strãine autorizatã sã funcþioneze pe teritoriul României ºi care nu
se aflã în procedura de supraveghere specialã ori de administrare
specialã sau a cãrei autorizaþie nu este retrasã, fãrã sã depãºeascã un
procent mai mare de 20% din valoarea totalã a activelor Fondului;

2.2.2.2. titluri de stat emise de Ministerul Finanþelor Publice din România,
emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparþinând Spaþiului
Economic European, în procent de pânã la 70% din valoarea totalã a
activelor Fondului;

2.2.2.3. obligaþiuni ºi alte valori mobiliare emise de autoritãþile administraþiei
publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii
Europene ori aparþinând Spaþiului Economic European, în procent de
pânã la 30% din valoarea totalã a activelor fondului;

2.2.2.4. valori mobiliare tranzacþionate pe pieþe reglementate ºi supravegheate
din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparþinând
Spaþiului Economic European, în procent de pânã la 10% din valoarea
totalã a activelor fondului;

2.2.2.5. titluri de stat ºi alte valori mobiliare emise de state terþe, în procent de
pânã la 10 % din valoarea totalã a activelor fondului;

2.2.2.6. obligaþiuni ºi alte valori mobiliare tranzacþionate pe pieþe
reglementate ºi supravegheate, emise de autoritãþile administraþiei
publice locale din state terþe, în procent de pânã la 10% din valoarea
totalã a activelor fondului;
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ã 2.2.2.7. obligaþiuni ºi alte valori mobiliare ale organismelor strãine

neguvernamentale, dacã aceste instrumente sunt cotate la burse de
valori autorizate ºi îndeplinesc cerinþele de rating, în procent de pânã
la 5% din valoarea totalã a activelor fondului;

2.2.2.8. titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în
valori mobiliare din România sau din alte þãri, în procent de pânã la
5% din valoarea totalã a activelor fondului;

2.2.2.9. alte forme de investiþii prevãzute de normele adoptate de Comisie
2.2.3. Societatea realizeazã investiþii în instrumente financiare derivate pentru

entitãþile administrate doar în mãsura în care acestea contribuie la scãderea
riscurilor investiþiei sau faciliteazã gestionarea eficientã a activelor.

2.2.4. Administratorul exercitã, în numele participanþilor, dreptul de vot în
adunãrile generale ale acþionarilor societãþilor comerciale în al cãror
capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.
Votul este exercitat exclusiv în interesul participanþilor ºi beneficiarilor la
fondul de pensii facultative.

2.2.5. Activele fondului de pensii facultative nu pot fi investite în:
a) active care nu pot fi înstrãinate prin lege;
b) active a cãror evaluare este incertã, precum ºi în antichitãþi, lucrãri de

artã, autovehicule ºi altele asemenea;
c) bunuri imobiliare;
d) acþiuni, obligaþiuni ºi alte valori mobiliare emise de BCR Asigurãri de

Viaþã;
e) orice alte active interzise prin normele adoptate de Comisie.

2.2.6. Activele fondului de pensii facultative nu pot fi înstrãinate:
a) administratorului sau auditorului;
b) depozitarului;
c) administratorului special;
d) membrilor Consiliului Comisiei ºi personalului Comisiei;
e) persoanelor afiliate entitãþilor prevãzute la lit. a)-d);
f) oricãror alte persoane sau entitãþi prevãzute prin normele adoptate de

Comisie. Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garanþii
ºi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancþiunea
nulitãþii.

2.3. RRiscul iinvestiþiilor

2.3.1. Principalele reguli de investire prudenþialã a activelor fondurilor de
pensii facultative de care BCR Asigurãri de Viaþã SA trebuie sã þinã seama
sunt:
a) investirea în interesul participanþilor ºi al beneficiarilor, iar în cazul

unui conflict potenþial de interese, administratorul care gestioneazã
activele fondurilor de pensii facultative trebuie sã adopte mãsuri ca
investirea sã se facã numai în interesul acestora;

b) investirea într-un mod care sã asigure securitatea, calitatea,
lichiditatea ºi profitabilitatea lor. Activele deþinute pentru acoperirea
Fondului de garantare se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat
naturii ºi duratei drepturilor cuvenite participanþilor ºi beneficiarilor;

c) investirea în instrumente tranzacþionate pe o piaþã reglementatã,
astfel cum este prevãzutã în Legea nr. 297/2004 privind piaþa de
capital, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

d) investiþiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în
mãsura în care contribuie la scãderea riscurilor investiþiei sau
faciliteazã gestionarea eficientã a activelor;

e) activele se diversificã în mod corespunzãtor, astfel încât sã se evite
dependenþa excesivã de un anumit activ, emitent sau grup de societãþi
comerciale ºi concentrãri de riscuri pe ansamblul activelor.

2.3.2. Declaraþia privind politica de investiþii, în formã scrisã, va fi revizuitã ºi
completatã ori de câte ori intervine o schimbare importantã în politica de
investiþii sau cel puþin o datã la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând

participanþii referitor la noua politicã investiþionalã.
2.3.3. Participarea la un fond de pensii facultativ comportã atât avantajele care

le sunt specifice, cât ºi riscul nerealizãrii obiectivelor. 
2.3.4. Tipurile de risc la care este supusã investiþia sunt:

riscul sistematic influenþat de factori ca: evoluþia generalã a
economiei naþionale, modificarea dobânzii pe piaþã, modificarea
puterii de cumpãrare datoritã  inflaþiei, variaþia ratei de schimb
valutar, etc.; acest risc nu poate fi redus prin diversificare;
riscul nesistematic care include: riscul de plasament, riscul de
management, riscul financiar, etc. Societatea de administrare poate
controla acest risc prin reglementãrile proprii ºi control intern,
diversificarea portofoliului precum ºi selectarea activelor din
portofoliu.

2.3.5. BBCR AAsigurãri dde VViaþã SSA va urmãri diversificarea portofoliului în
vederea dispersiei riscului ºi a menþinerii unui grad crescut de lichiditate. 

2.3.6. Pentru evaluarea riscurilor suportate de investiþie, BCR Asigurãri de Viaþã
SA va calcula în permanenþã deviaþia standard aferentã fiecãrei entitãþi
administrate.

2.3.7. În procesul de administrare a fondurilor de pensii facultative BCR
Asigurãri de Viaþã SA va utiliza un sistem de management al riscului,
bazat pe reglementãri ºi proceduri în concordanþã cu principiile BCR -
ERSTE BANK Grup, un sistem informatic de administrare a activelor care
sã controleze limitele de expunere pe toate instrumentele de investiþie
astfel încât sã se urmãreascã permanent limitele din prospectul schemei
ºi cele din Legea 204/2006, care sã-i permitã:

a) monitorizarea, cuantificarea ºi semnalizarea în orice moment, a
riscului asociat poziþiilor ºi influenþa acestora la profilul de risc general
al portofoliului; 

b) asigurarea evaluãrii corecte ºi independente a valorii instrumentelor
financiare derivate. 

2.3.8. Administratorul Fondului de pensii facultative se va asigura de faptul cã
expunerea sa globalã legatã de instrumentele financiare derivate nu
depãºeºte valoarea totalã a activului sãu net.

2.3.9. Expunerea este calculatã luându-se în considerare valoarea curentã a
activului suport, riscul de credit al contrapartidei, evoluþia pieþei
financiare ºi durata de timp rãmasã pânã la lichidarea poziþiei.

2.3.10. Controlul limitelor reprezintã în principal:
- Confirmarea limitelor portofoliilor aflate sub administrare prin

alocarea strategicã a activelor ºi tacticile de alocare a activelor în
funcþie de structura cadru autorizatã ºi adoptatã, apoi verificarea de
încadrare a portofoliilor în limitele permise;

- Verificarea constrângerilor legale pentru fiecare portofoliu,
monitorizarea portofoliilor pentru încadrarea în prevederile legale,
monitorizarea schimbãrilor cadrului legislativ ºi revizuirea portofoliilor
în acord cu noile constrângeri;

- Verificarea constrângerilor de lichiditate pentru fiecare portofoliu,
monitorizarea portofoliilor pentru încadrarea în prevederile legale,
monitorizarea schimbãrilor cadrului legislativ ºi revizuirea portofoliilor
în acord cu noile constrângeri;

- Mãsurarea riscului pentru fiecare portofoliu ºi verificarea încadrãrii lui
în reglementarile companiei;

- Verificarea fiecãrui ordin de executat, pentru a preveni depãºirea
limitelor pentru fiecare portofoliu;

- Realizarea de scenarii pentru a identifica sursele de risc ºi
cuantificarea acestuia. 

2.3.11. Restricþiile investiþionale privind fondurile de pensii facultative se pot
structura astfel:

- restricþii legislative - sunt cele definite prin cadrul legislativ în vigoare,
procedura de control a limitelor trebuie adaptatã la toate schimbãrile
legislative prin actualizarea mecanismele de control al limitelor. 
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- restricþii definite de documentele de constituire pentru fondul de pensii
facultative.

2.3.12. Limitele interne - sunt definite de cãtre Consiliul de Administraþie
/Comitetului de Direcþie - ºi se pot structura astfel:

- limite conectate la expunerea bãncilor comerciale;
- limite conectate la riscul de decontare.

2.3.13. Restricþii le investiþionale sunt aprobate de cãtre Consiliul de
Administraþie ºi fac parte din strategia investiþionalã stabilitã anual.
Strategia investiþionalã se stabileºte în funcþie de evoluþia pieþei de
capital luând în considerare urmãtorii parametrii:

- alocarea activelor 
- durata administrãrii
- comparaþii între performanþele celorlalte fonduri din piaþã
- rata dobânzilor

2.3.14. Structura riscurilor, responsabilitãþile, frecvenþa controlului ºi termenele
de realizare:

RISCUL AACTIVITÃÞII RESPONSABILI FFRECVENÞÃ TERMEN
CONTROL CONTROL REALIZARE

Risc dde ccredit, ca Analist Lunar permanent
urmare a neonorãrii financiar
obligaþiilor emitenþilor 
de titluri de credit 
aflate în portofoliul 
entitãþilor 
administrate
-verificarea condiþiilor Analist Sãptãmânal permanent
de diversificare financiar
prudentã
Risc dde ppiaþã, Analist Sãptãmânal permanent
nerealizarea financiar
profitului ca urmare 
a fluctuaþiei 
dobânzii
-urmãrirea adaptãrii Analist Sãptãmânal permanent
scadenþei medii financiar
ponderate a 
portofoliului de 
active adaptatã la 
evoluþia preliminatã
a dobânzilor pe piaþã
Risc dde ppreþ, ca Analist Sãptãmânal permanent
urmare a modificãrii financiar
preþurilor acþiunilor
-respectarea limitei Analist Sãptãmânal permanent
de stop-loss aprobatã financiar
de Consiliul de 
Administraþie
Risc dde llichiditate Analist Sãptãmânal permanent
-verificarea menþinerii financiar
gradului de lichiditate 
a activelor administrate 
în limita prevãzutã de 
legislaþia în vigoare
Risc ooperaþional
-respectarea procedurilor salariat Sãptãmânal permanent
de cunoaºtere a clientelei, desemnat
de control intern pentru 
prevenirea ºi impiedicarea 
spãlãrii banilor

2.3.15. Managementul riscului dde ccredit presupune diversificarea portofoliilor,
selectarea atentã a emitenþilor.

2.3.16. Managementul riscului dde ppiaþã vizeazã stabilirea unor scadenþe medii
ponderate a portofoliului de active, adaptatã evoluþiei ratelor
dobânzilor pe piaþã.  

2.3.17. Riscul mmodificãrii ppreþurilor aacþiunilor ddin pportofoliu este acoperit
prin urmãrirea evoluþiei acestora cât ºi prin stabilirea unor limite de
stop-loss.

2.3.18. Administrarea riscului dde llichiditate se bazeazã pe respectarea
prevederilor legislaþiei în vigoare.

2.3.19. Managementul riscului ooperaþional se realizeazã prin stabilirea unor
Reglementãri interne/Proceduri de lucru ale societãþii, acestea având
în vedere realizarea unui control intern în scopul minimizãrii
pierderilor potenþiale datorate factorilor interni. Evaluarea expunerii
societãþii la riscul operaþional se realizeazã de cãtre Consiliul de
Administraþie.

2.3.20 Riscul de management cade în sarcina administratorului. Prin riscul de
management se înþelege materializarea unuia din evenimentele datorate
relei credinþe, incompetenþei profesionale ºi/sau neglijenþei
administratorului.

2.3.21. Societatea va urmãri în permanenþã riscul invesþiei ºi se va asigura cã
riscul aferent activelor este compensat prin randamente
corespunzãtoare. 

2.3.22. Metoda de revizuire a regulilor de investire - Exista posibilitatea ca
portofoliul de active financiare ale fondului de pensii administrat sã
înregistreze abateri faþã de structura þintã stabilitã. Aceste abateri pot
fi înregistrate datoritã fluctuaþiilor pieþei, situaþiei intrãrilor ºi ieºirilor
de lichiditãþi ºi performanþei portofoliului. Abaterile înregistrate faþã de
structura þintã a portofoliului pot influenþa randamentul ºi riscul
portofoliului pe termen lung. Pentru a preveni aceasta, Consiliul de
Administraþie va lua toate mãsurile necesare pentru alinierea la politica
de investiþii stabilitã. 

2.3.23. Cel puþin o datã la trei ani societatea analizeazã ºi revizuieºte (dacã
este necesar) strategia de alocare a activelor pentru entitãþile
administare. Vor fi luate în considerare randamentul ºi riscul (exprimat
în deviaþia standard) întregului portofoliu cât ºi pentru fiecare categorie
de active din structura sa. 

3. MMODALITATEA DDOBÂNDIRII CCALITÃÞII DDE PPARTICIPANT LLA FFOND

3.1. CCondiþii dde eeligibilitate
3.1.1. Participantul la un fond de pensii facultative este persoana care: 
3.1.1.1. îndeplineºte condiþiile de eligibilitate prevãzute în Legea 204/2006; 
3.1.1.2. îndeplineºte condiþiile de eligibilitate prevãzute în Norma CSSPP nr.

12/2006
3.1.1.3. aderã la un fond de pensii facultative; 
3.1.1.4. contribuie sau/ºi în numele cãreia se plãtesc contribuþii la un fond de

pensii facultative; 
3.1.1.5.are un drept viitor la o pensie facultativã. 
3.1.2. Sunt eligibile pentru a fi participanþi la un fond de pensii facultative

urmãtoarele persoane: 
3.1.2.1. persoanele angajate potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
3.1.2.2. funcþionarii publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul

funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi alte categorii de funcþionari care presteazã activitãþi în
baza unui raport de serviciu; 

3.1.2.3. persoanele care obþin venituri din salarii sau venituri asimilate
acestora potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul f iscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
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ã 3.1.2.4. persoanele autorizate sã desfãºoare ºi sã obþinã venituri din activitãþi

independente potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificãri le ºi
completãrile ulterioare; 

3.1.2.5. membrii societãþilor cooperative aflate sub incidenþa Legii nr. 1/2005
privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 

3.1.2.6. persoanele care realizeazã venituri din activitãþi profesionale, astfel
cum sunt definite în Legea nr. 200/2004 privind recunoaºterea
diplomelor ºi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 

3.1.2.7. persoanele care realizeazã venituri din activitãþi agricole potrivit Legii
nr. 571/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 

3.1.3. Dovada îndeplinirii condiþiilor de eligibilitate se face prin declaraþia pe
propria rãspundere a potenþialului participant, datã la momentul
completãrii actului individual de aderare la un fond de pensii
facultative. 
Aderarea la un fond de pensii facultative este o opþiune individualã,
oferirea oricãrui fel de benefici i  colaterale f i ind interzisã, în
conformitate cu art. 97 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile
facultative. 

3.2. Dobândirea calitãtii de participant
3.2.1. Persoana care îndeplineºte condiþiile de eligibilitate prevãzute la art. 5

din Norma CSSPP nr. 12/2006 privind participanþii la un fond de pensii
facultative va dobândi calitatea de participant la un fond de pensii
facultative astfel: 
a) prin semnarea actului individual de aderare, conform procedurii de

aderare prevãzute în prezenta secþiune; ºi 
b) prin plata în mod direct sau de cãtre angajator, în numele

potenþialului participant, a primei contribuþii la fondul de pensii
facultative.

3.2.2. Potenþialul participant va fi informat de cãtre BCR Asigurãri de Viaþã SA
prin intermediul agentului de marketing despre conþinutul ºi termenii
prospectului schemei de pensii facultative, mai ales în privinþa
drepturilor ºi obligaþiilor pãrþilor implicate în schema de pensii, a
riscurilor financiare, tehnice ºi de altã naturã, precum ºi asupra naturii
ºi distribuþiei acestor riscuri.
Agentul de marketing va desfãºura activitatea de marketing a
prospectului schemei de  pensii  facultative dacã îndeplineºte cumulativ
urmãtoarele condiþii:
a) are un contract valabil încheiat cu BCR Asigurãri de Viaþã SA sau,

dupã caz, cu un agent persoanã juridicã;
b) a fost autorizat sau, dupã caz, avizat de cãtre Comisie si înscris în

Registrul agenþilor de marketing.
Agenþii persoane fizice vor putea desfãºura activitatea de marketing al
prospectului schemei de pensii facultative numai pentru BCR Asigurãri
de Viaþã SA.
Agentul are urmãtoarele atribuþii:
a) prezintã potenþialului participant aspectele relevante ale prospectului

schemei de pensii facultative;
b) obþine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii

facultative;
c) transmite BCR Asigurãri de Viaþã SA documentele de aderare semnate

de participant, în original, în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la data semnãrii acestuia.

Toate documentele de aderare individualã încheiate de cãtre agent vor
conþine numele ºi prenumele acestuia în clar, numãrul deciziei de
autorizare sau de avizare, precum ºi codul de înscriere în Registru.
În cazul agenþilor persoane fizice care fac parte din reþeaua de vânzãri
a BCR Asigurãri de Viaþã SA, pe documentele de aderare vor fi înscrise
ºi denumirea, numãrul deciziei de autorizare sau de avizare, precum ºi

codul de înscriere în Registru ale BCR Asigurãri de Viaþã SA.
3.2.3 Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana

fizicã ºi BCR Asigurãri de Viaþã SA ºi conþine acordul persoanei la
contractul de societate civilã ºi la prospectul schemei de pensii, precum
ºi faptul cã a acceptat conþinutul acestora. 

3.2.4. ((1) Actul individual de aderare se semneazã în minimum douã
exemplare originale ºi se distribuie astfel: 

a) un exemplar va fi pãstrat de participantul care a aderat la un fond
de pensii facultative; 

b) un exemplar va fi pãstrat de cãtre BCR Asigurãri de Viaþã SA;
c) un exemplar va fi pãstrat de cãtre angajator, în cazul în care

acesta constituie ºi vireazã lunar contribuþia la un fond de pensii
facultative datoratã de angajat; 

(2) Participantul va înmâna angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un
exemplar al actului individual de aderare, în vederea îndeplinirii de
cãtre angajator a obligaþiilor care îi revin. 

3.2.5. BCR Asigurãri de Viaþã SA nu poate refuza semnarea actului individual
de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schemã
de pensii facultative aflatã în administrarea sa. 

3.2.6. Aderarea la un fond de pensii facultative este o opþiune individualã,
oferirea oricãrui fel de beneficii colaterale fiind interzisã, în conformitate
cu art. 97 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

3.2.7. BCR Asigurãri de Viaþã SA nu poate refuza semnarea actului individual
de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de
pensii facultative.

3.2.8. BCR Asigurãri de Viaþã SA nu impune limitarea vârstei de aderare, atât
timp cât se îndeplinesc condiþiile de eligibilitate.

3.3. IInformaþii pprivind ccontribuþia eexprimatã îîn llei

3.3.1. Contribuþiile la Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT, stabilite
conform regulilor prezentei scheme de pensii facultative, se reþin ºi se
vireazã de cãtre angajator sau, dupã caz, de cãtre participant, odatã cu
contribuþiile de asigurãri sociale obligatorii, în contul Fondului.
Valoarea contribuþiei poate fi stabil itã, în funcþie de opþiunea
participantului, ca sumã fixã sau procent din venitul salarial brut lunar
sau din venitul asimilat, stabilitã la semnarea actului de aderare.

3.3.2. Contribuþia la Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT  poate fi de
pânã la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat
acestuia, dar nu mai puþin de 35 lei/lunã. 

3.3.3. Contribuþia prevãzutã la alin. 3.3.2. poate fi împãrþitã între angajat ºi
angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncã
sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanþii
angajaþilor.

3.3.4. Angajatorul constituie ºi vireazã lunar contribuþia datoratã de fiecare
angajat care a aderat la Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT, pe
baza unui exemplar al actului individual de aderare la Prospectul
schemei de pensii facultative BCR - PRUDENT încheiat cu BCR Asigurãri
de Viaþã SA.

3.3.5. Pentru nevirarea la termen a contribuþiilor, BCR Asigurãri de Viaþã SA va
calcula dobânzi ºi penalitãþi de întârziere. Comisia verificã modul de
stabilire a dobânzilor ºi penalitãþilor de întârziere calculate de BCR
Asigurãri de Viaþã SA, în conformitate cu reglementãrile în vigoare
referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaþii bugetare.

3.3.6. BCR Asigurãri de Viaþã SA este obligat sã notifice angajatorului,
Comisiei ºi participantului neîndeplinirea obligaþiei faþã de Fondul de
pensii facultative BCR - PRUDENT.

3.3.7. În vederea recuperãrii obligaþiei financiare prevãzute la alin. 3.3.5, BCR
Asigurãri de Viaþã SA poate solicita aplicarea mãsurilor de executare
silitã asupra angajatorului, potrivit dispoziþiilor Codului de procedurã



7

civilã.
3.3.8. Participanþii pot, în orice moment, sã modifice, cu respectarea celor

prevãzute la alin. 3.3.2, sã suspende sau sã înceteze contribuþiile la un
fond de pensii facultative, înºtiinþând în scris BCR Asigurãri de Viaþã SA
ºi angajatorul, dupã caz, cu cel puþin 30 de zile calendaristice înainte
de data suspendãrii sau încetãrii contribuþiilor.

3.3.9. Înºtiinþarea prevãzutã la alin. (11) art. 76 din Legea nr. 204 /2006
privind pensiile facultative nu va afecta în nici un fel activul personal ºi
dã dreptul angajatorului sã suspende sau sã înceteze obligaþia
contractualã.

3.3.10. Dacã un participant înceteazã plata contribuþiei, acesta îºi pãstreazã
drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepþia
cazului în care a solicitat un transfer de lichiditãþi bãneºti cãtre alt
fond de pensii facultative.

3.3.11. Participantul la Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT, care a
fost detaºat într-o altã þarã, are dreptul la continuarea plãþii
contribuþiilor la acel fond pe durata detaºãrii sale.

3.3.12. Dacã un participant devine incapabil de a presta o muncã ca urmare a
invaliditãþii, acesta va avea dreptul sã foloseascã activul personal în
conformitate cu normele adoptate de Comisie.

3.3.13. Dacã un participant decedeazã înainte de pensionare, activele
personale evaluate la acea datã se distribuie beneficiarilor conform
actului de succesiune ºi normelor Comisiei.

3.3.14. În cazul schimbãrii locului de muncã, a domiciliului sau a resedinþei în
altã þarã, stat membru al Uniunii Europene ori aparþinând Spaþiului
Economic European, participantul ºi beneficiarul pãstreazã dreptul la
pensia facultativã câºtigatã în cadrul schemei Fondului de pensii
facultative BCR - PRUDENT ºi aceasta se plãteºte în acel stat, în
cuantumul rãmas dupã scãderea tuturor taxelor ºi cheltuielilor aferente
plãþii.

3.4. PPiaþa þþintã

Piaþa cãreia ne adresãm este constituitã din persoane de peste 30 de ani,
persoane cu venituri peste medie, care au sau nu acces la pilonul II, având ca
scop completarea veniturilor din pensia obligatorie.

4. OOBLIGAÞIILE ªªI DDREPTURILE PPARTICIPANTULUI:

4.1. OObligaþiile pparticipanþilor:

4.1.1. Toþi participanþii la un fond de pensii facultative au aceleaºi obligaþii ºi
li se aplicã un tratament nediscriminatoriu;

4.1.2. Sã plãteascã contribuþia stabilitã de comun acord în actul individual de
aderare, precum ºi sã notifice în prealabil BCR Asigurãri de Viaþã SA ºi
angajatorului, dacã este cazul, orice modificare, suspendare sau
încetare a plãþilor;

4.1.3. Sã comunice BCR Asigurãri de Viaþã SA ºi angajatorului orice modificare
a datelor sale personale. 

4.2. DDrepturile pparticipanþilor:

4.2.1. Nici o persoanã care doreºte sã devinã participant nu poate fi supusã
unui tratament discriminatoriu ºi nu i se poate refuza calitatea de
participant, dacã aceasta este eligibilã;

4.2.2. Toþi participanþii ºi beneficiarii la un fond de pensii facultative au
aceleaºi drepturi ºi obligaþii  ºi l i  se aplicã un tratament
nediscriminatoriu;

4.2.3. La semnarea actului individual de aderare, participantul primeºte o
copie de pe contractul de societate civilã ºi de pe prospectul schemei de

pensii facultative;
4.2.4. Participanþii ºi beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la

egalitate de tratament ºi în cazul schimbãrii locului de muncã, a
domiciliului sau reºedinþei într-o altã þarã, stat membru al Uniunii
Europene ori aparþinând Spaþiului Economic European;

4.2.5. În cazul schimbãrii locului de muncã, a domiciliului sau reºedinþei într-o
altã þarã, participanþii opteazã între a plãti în continuare contribuþiile la
un fond de pensii facultative din România sau a plãti contribuþii la un
alt fond de pensii.

5. RREGIMUL FFISCAL

5.1. RRegimul ffiscal aal ooperaþiunilor FFondului

5.1.1. Investiþiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de
impozit pânã la momentul plãþii dreptului cuvenit participanþilor ºi
beneficiarilor.

5.2. RRegimul ffiscal aal ccontribuþiilor pparticipanþilor

5 .2 .1 .  Suma reprezentând contr ibuþ i i le la Fondul de pensi i  facultat ive
BCR - PRUDENT este deductibilã pentru fiecare participant din
venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita
unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, într-un an
fiscal.

5.2.2. Suma reprezentând contr ibuþ i i le  la Fondul  de pensi i  facul tat ive
BCR - PRUDENT ale unui angajator proporþional cu cota acestuia de
participare este deductibilã, la calculul profitului impozabil, în limita
unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a
200 euro. 

6. PPROCEDURI DDE AADMINISTRARE

6.1. PProcedura dde ccalcul aa vvalorii nnete aa aactivelor ººi aa vvalorii uunitãþii dde ffond

6.1.1. Procedura de calcul a valorii nete a activelor ºi a valorii unitãþii de fond
este în concordanþã cu normele Comisiei aflate în dezbatere publicã ºi va
fi ajustatã conform formei finale a acestor norme.

6.1.2. Valoarea netã a activelor unui fond de pensii facultative se calculeazã
prin scãderea obligaþiilor din valoarea totalã a activelor: Valoarea netã
a activelor fondului = Valoarea totalã a activelor fondului- Valoarea
obligaþiilor.

6.1.3. Cheltuielile prevãzute la art. 6.1.2 se înregistreazã zilnic, având în
vedere urmãtoarele:

a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaþii semnificative în
valoarea unitãþii de fond;

b) cheltuielile cu comisionul de administrare din activul total al fondului
ºi cel de depozitare sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în
calculul valorii activului net ºi regularizate la sfârºitul lunii, iar
comisionul de administrare din contribuþii le participanþilor se
înregistreazã ºi se ia în calculul valorii activului net la data încasãrii
respectivelor contribuþii;

c) cheltuielile cu comisioanele de tranzacþionare, comisioanele bancare ºi
taxele de auditare a fondului de pensii facultative BCR - PRUDENT sunt
estimate zilnic, înregistrate ºi  regularizate conform legislaþiei în
vigoare.

6.1.4. Calculul valorii unitare a activului net al Fondului de pensii facultative
BCR - PRUDENT valabil pentru o anumitã datã se realizeazã dupã
urmãtoarea formulã: Valoarea unitarã a activului net la acea datã =
Valoarea netã a activelor fondului la acea datã / Numãr total de unitãþi
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6.2. PProcedura dde ccalcul aa rratei aanuale aa rrentabilitãþii ffondului

6.2.1. Procedura de calcul a ratei anuale a rentabilitãþii Fondului de pensii
facultative BCR - PRUDENT este în concordanþã cu normele Comisiei ºi
va fi ajustatã conform formei finale a acestor norme. 

6.2.2. Rata anualã a rentabilitãþii fondului va fi publicatã pe site-ul
www.bcrasigviata.ro 

6.3. CContul iindividual aal pparticipanþilor

6.3.1. Participantul este proprietarul activului personal din contul sãu. Activul
personal este insesizabil, neputând face obiectul nici unei mãsuri de
executare silitã. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu
poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite,
sub sancþiunea nulitãþii.

6.4. TTransformarea îîn uunitãþi dde ffond

6.4.1. Contribuþiile se colecteazã pe baza codului numeric personal în conturile
individuale ale participanþilor.

6.4.2. Contribuþiile la Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT ºi
transferurile de lichiditãþi bãneºti se convertesc în unitãþi de fond ºi
diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale.

6.4.3. Valoarea totalã a unitãþilor de fond ale Fondului de pensii facultative
BCR - PRUDENT este întotdeauna egalã cu valoarea totalã a activelor
Fondului.

6.4.4. Contribuþiile ºi transferul de lichiditãþi bãneºti la Fondul de pensii
facultative BCR - PRUDENT se convertesc în unitãþi de fond in maximum
douã zile lucrãtoare de la data încasãrii acestora.

6.4.5. Valoarea iniþialã a unei unitãþi de fond va fi de 10 lei (RON).
6.4.6. Valoarea activelor nete ºi valoarea unitãþii de fond ale Fondului de

pensii facultative BCR - PRUDENT se calculeazã atât de cãtre BCR
Asigurãri de Viaþã SA, cât ºi de cãtre depozitar în fiecare zi lucrãtoare ºi
se comunicã Comisiei în aceeaºi zi.

6.4.7. BCR Asigurãri de Viaþã, dupã primirea de contribuþii pe o perioadã de cel
puþin 24 de luni, va calcula, în ultima zi lucrãtoare a fiecãrui trimestru,
rata de rentabilitate a fiecãrui fond de pensii facultative pentru ultimele
24 de luni ºi o comunicã Comisiei.

6.5. SStructura ccheltuielilor, ccomisioane, ttaxe

6.5.1. Veniturile BCR Asigurãri de Viaþã rezultate din administrarea fondurilor
de pensii facultative BCR-PRUDENT se constituie din:

6.5.1.1. comision de administrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 204
/ 2006 privind pensiile facultative;

6.5.1.2. penalitãþi de transfer în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 /
2006 privind pensiile facultative;

6.5.1.3. tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate
potrivit prevederilor Legii nr. 204 / 2006 privind pensiile facultative;

6.5.2. Comisionul de administrare se constituie prin: 
6.5.2.1. deducerea unui cuantum din contribuþiile plãtite, de 4%, cu condiþia

ca aceastã deducere sã fie fãcutã înainte de convertirea contribuþiilor
în unitãþi de fond;

6.5.2.2. deducerea unui procent de 2% pe an din activul net total al fondului
de pensii facultative;

6.5.2.3. BCR Asigurãri de Viaþã utilizeazã aceeaºi metodã de calcul ºi de
percepere a comisioanelor de administrare pentru toþi participanþii la
Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT.

6.5.3. Din Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT se vor plãti ºi

urmãtoarele comisioane:
- comision de depozitare
- comisioane de tranzacþionare
- comisioane bancare
- taxe de auditare 

6.6. MModalitãþi dde ttransfer

6.6.1. Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative
dacã îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii:

a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de
la care s-a solicitat transferul, conform anexei; 
a dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative
conform normei privind participanþii la un fond de pensii facultative. 

6.6.2. În termen de maximum douã zile lucrãtoare de la data depunerii cererii de
transfer, administratorul fondului de pensii facultative de la care s-a
solicitat transferul pune la dispoziþia participantului raportul privind situaþia
activului personal, care va cuprinde cel puþin urmãtoarele informaþii: 
a) numãrul unitãþilor de fond la data cererii de transfer; 
b) valoarea unitãþii de fond la data cererii de transfer; 
c) valoarea deducerilor legale aplicate; 
d) valoarea activului personal ce urmeazã a fi transferat

6.6.3. În situaþia în care un participant doreºte sã se transfere la un alt fond
de pensii facultative gestionat de acelaºi administrator, acesta nu
datoreazã administratorului penalitãþi de transfer. (2) Transferul
participantului de la fondul anterior de pensii facultative la noul fond de
pensii facultative al aceluiaºi administrator se face conform Legii
204/2006 ºi Normei nr 14/10.12.2006 la Legea menþionatã.

6.6.4. (1) În cazul în care transferul la un nou fond de pensii facultative se
realizeazã mai devreme de 2 ani de la data aderãrii la fondul
anterior de pensii facultative, administratorul acestuia din urmã
poate percepe penalitãþi de transfer. 

(2) În cazul în care transferul la noul fond de pensii facultative se
realizeazã dupã 2 ani de la data aderãrii la fondul anterior de pensii
facultative, administratorul fondului de pensii care transferã activul
personal al participantului nu va percepe penalitãþi de transfer. 

(3) Participanþii care se încadreazã în prevederile art. 9 alin. (1) din
Norma nr. 14/2006 nu datoreazã penalitãþi de transfer. 

6.6.5. (1) Penalitatea de transfer se determinã ca procent aplicat activului
personal al participantului. 

(2) Penalitatea maximã de transfer aplicatã conform alin. (1) este de 5%. 
(3) Penalitatea de transfer este aplicatã participanþilor care solicitã

transferul mai devreme de 2 ani de la data semnãrii actului
individual de aderare la fondul anterior de pensii facultative. 

7. MMODALITATEA DDE PPLATÃ AA PPENSIILOR FFACULTATIVE

7.1. PPlata ppensiilor ffacultative sse vva fface cconform pprevederilor ddin llegea
specialã pprivind oorganizarea ººi ffuncþionarea ssistemului dde pplatã aa ppensiilor
reglementate ººi ssupravegheate dde CComisie; 

7.2. CCondiþiile dde aacordare aa pprestaþiilor ffacultative îîn ccaz dde ddeces ººi iinvaliditate

7.2.1. În cazul în care participantul decedeazã înainte de depunerea cererii
pentru obþinerea unei pensii facultative, suma din cont se plãteºte
beneficiarilor, în condiþiile ºi în cuantumul stabilite prin actul individual
de aderare ºi prin actul de succesiune.

7.2.2. În cazul în care decesul participantului a survenit dupã deschiderea
dreptului la pensia facultativã, sumele aferente se plãtesc cãtre
persoana nominalizatã.
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7.2.3. În cazul în care decesul participantului a survenit dupã deschiderea
dreptului la pensia facultativã ºi acesta nu a ales un tip de pensie
facultativã cu componenta de supravieþuitor sumele aferente se plãtesc
beneficiarilor. 

7.2.4. În cazul în care participantul beneficiazã de pensie de invaliditate pentru
afecþiuni care nu mai permit reluarea activitãþii, definite potrivit Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, poate obþine:

a) suma existentã în contul sãu ca platã unicã sau plãþi eºalonate în rate
pe o duratã de maximum 5 ani, dacã nu îndeplineºte condiþia
prevãzutã la art. 93 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 204/2006 privind
pensiile facultative, conform normelor în vigoare;

b) o pensie facultativã ale cãrei condiþii ºi termene sunt stabilite prin
lege specialã privind organizarea ºi funcþionarea sistemului de platã a
pensiilor reglementate ºi supravegheate de Comisie, dacã îndeplineºte
condiþia prevãzutã la art. 93 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 204/2006
privind pensiile facultative.

8. OOBLIGAÞIILE AADMINISTRATORULUI

8.1. OObligaþiile dde rraportare ººi iinformare 

8.1.1. BCR Asigurãri de Viaþã publicã cel mai târziu la data de 31 mai a
fiecãrui an un raport anual cu informaþii corecte ºi complete despre
activitatea desfãºuratã în anul calendaristic precedent.

8.1.2. BCR Asigurãri de Viaþã pune raportul anual pentru anul precedent la
dispoziþia  participanþilor precum ºi a oricãrei persoane care solicitã
dobândirea calitãþii de participant.

8.1.3. BCR Asigurãri de Viaþã îl informeazã anual, în scris, pe fiecare
participant, la ultima adresã comunicatã, despre activul personal,
respectiv numãrul de unitãþi de fond ºi valoarea acestora, precum ºi
despre situaþia administratorului. Aceste informaþii la zi pot fi obþinute
de participant la cerere. 

8.1.4. BCR Asigurãri de Viaþã transmite participantului ºi beneficiarului sau,
dupã caz, reprezentanþilor acestora, în termen de 10 zile lucrãtoare,
orice informaþie relevantã privind schimbarea regulilor schemei de
pensii facultative.

8.1.5. BCR Asigurãri de Viaþã pune, la cerere, la dispoziþie participanþilor ºi
beneficiarilor sau, dupã caz, reprezentanþilor acestora declaraþia privind
politica de investiþii prevãzutã la art.2.1., conturile ºi rapoartele anuale.
Fiecare participant sau beneficiar primeºte, de asemenea, la cerere,
informaþii detaliate ºi de substanþã privind riscul investiþiei, gama de opþiuni
de investiþii, dacã este cazul, portofoliul existent de investiþii, precum ºi
informaþii privind expunerea la gradul de risc ºi costurile legate de investiþii.

8.1.6. În cazul în care participantul sau beneficiarul solicitã, pe lângã informãrile
obligatorii la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informaþii suplimentare
privind participarea sa la Fondul de pensii facultative BCR - PRUDENT,
BCR Asigurãri de Viaþã SA este obligat sã ii ofere, contra cost, aceste
informaþii. Tariful serviciului prevãzut la alin. (5) se stabileºte anual de
cãtre Comisie.

8.1.7. În cazul în care un participant la Schema de pensii facultative BCR - Prudent
îºi schimbã locul de muncã, domiciliul sau reºedinþa într-un alt stat
membru al Uniunii Europene ori aparþinând Spaþiului Economic
European, BCR Asigurãri de Viaþã SA îi va comunica în scris informaþii
adecvate referitoare la drepturile sale de pensie facultativã ºi opþiunile
sale posibile în acest caz.

8.2. PProcedura dde mmodificare aa pprospectului

8.2.1. Prospectul Schemei de pensii facultative BCR - PRUDENT poate fi

modificat doar dupã îndeplinirea procedurii prevãzute în prezenta
Norma CSSPP nr. 13/2006.

8.2.2. BCR Asigurãri de Viaþã SA va obþine avizul prealabil al Comisiei pentru
propunerile de modificare a prospectului, în conformitate cu procedura
prevãzutã în Norma CSSPP nr. 13/2006.

8.2.3. În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obþinerii
avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii
facultative, BCR Asigurãri de Viaþã SA informeazã participanþii ºi
beneficiari i  acestora sau, dupã caz, reprezentanþii lor asupra
propunerilor de modificare a Prospectului Schemei de pensii facultative
BCR - PRUDENT. 

8.2.4. BCR Asigurãri de Viaþã SA , în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data informãrii participanþilor, trebuie sã obþinã
acordul majoritãþii acestora pentru modificarea prospectului schemei de
pensii facultative, în conformitate cu procedura prevãzutã în prezentul
prospect al schemei de pensii facultative.

8.2.5. Comisia autorizeazã modificarea Prospectului Schemei de pensii
facultative numai dupã ce BCR Asigurãri de Viaþã SA face dovada
obþinerii acordului majoritãþii participanþilor la fondul de pensii
facultative a cãrui schemã se modificã. 

9. DDEPOZITARUL

9.1. DDepozitarul FFondului dde ppensii ffacultative BBCR - PPRUDENT este BBRD -
Groupe SSociete GGenerale SS.A., cu sediul în Bucureºti, B-dul Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, înmatriculatã la Oficiul Registrului Comerþului sub nr.
J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisã în Registrul
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. DEP-RO-
373958/06.02.2007, avizatã de Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private prin Avizul nr. 2/06.02.2007.

9.2. Activitatea de depozitare se desfãºoarã în baza unui contract de
depozitare care se încheie între administrator, în numele fondului de
pensii facultative, ºi depozitar.

9.3. Depozitarul fondurilor de pensii facultative, denumit în continuare
depozitar, va acþiona numai pe baza instrucþiunilor scrise primite de la
administratorul fondurilor de pensii facultative ºi în limita prevederilor
legale în vigoare.

9.4. Depozitarul primeºte sumele rezultate din contribuþiile participanþilor unui
fond de pensii facultative ºi crediteazã contul colector al fondului, deschis
numai la depozitar.

9.5. Depozitarul înregistreazã, verificã ºi monitorizeazã toate activele deþinute
de fiecare fond de pensii facultative pentru care desfãºoarã activitatea de
depozitare.

9.6. Depozitarul va certifica existenþa activelor fondului de pensii facultative ºi
va calcula valoarea activelor fondului de pensii facultative pe baza
informaþiilor ºi documentelor proprii, precum ºi pe baza documentelor
emise de alte instituþii prin intermediul cãrora au fost realizate investiþii
în numele fondului.

9.7. Depozitarul efectueazã plãþi din contul fondului de pensii facultative
numai la primirea instrucþiunilor corespunzãtoare din partea
administratorului, în urmãtoarele cazuri:
a) pentru efectuarea de investiþii, potrivit Legii;
b) pentru stingerea obligaþiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor ºi a

cheltuielilor operaþionale ale fondului de pensii facultative;
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prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

9.8. Depozitarul disponibilizeazã instrumente financiare din portofoliul unui
fond de pensii facultative numai la primirea instrucþiunilor corespunzãtoare
de la BCR Asigurãri de Viaþã SA ºi numai dupã creditarea contului fondului
cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

9.9. (1) Depozitarul este obligat sã pãstreze confidenþialitatea informaþiilor
ºi/sau documentelor primite din partea BCR Asigurãri de Viaþã SA în
procesul de evaluare a legalitãþii operaþiunilor efectuate de cãtre
acesta în contul fondurilor de pensii facultative administrate.

(2) Depozitarul nu poate sã invoce clauza de confidenþialitate, prevãzutã
la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de cãtre Comisie, Banca
Naþionalã a României sau de cãtre autoritãþile de supraveghere din
statul de origine al sucursalei instituþiei de credit.

9.10. Pentru fiecare dintre fondurile de pensii facultative pentru care
desfãºoarã activitatea de depozitare depozitarul calculeazã ºi transmite
Comisiei, în fiecare zi lucãtoare, valoarea activului net, valoarea unitarã
a activului net ºi numãrul de unitãþi de fond.

9.11. Depozitarul informeazã în scris Comisia despre sãvârºirea oricãrui act sau
fapt suspect de a reprezenta o încãlcare a prevederilor legale în vigoare,
în legãturã cu fondurile de pensii facultative pentru care desfãºoarã
activitatea de depozitare.

9.12. Depozitarul informeazã în scris Comisia cu privire la orice refuz al
administratorului de a furniza informaþii ºi/sau documente, împreunã cu
o descriere a tranzacþiei cu privire la care s-a formulat respectivul refuz,
în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului
administratorului.

9.13. Depozitarul este responsabil faþã de administrator, participanþi ºi
beneficiari în privinþa oricãrui prejudiciu suferit de aceºtia ca rezultat al
neîndepliniri i  obligaþii lor sau al îndepliniri i  necorespunzãtoare a
acestora.

9.14. (1) Depozitarul poate încredinþa obligaþiile sale, asumate prin contract,
unei alte entitãþi, numai în cazurile de custodie a activelor
achiziþionate pe pieþele externe, sub sancþiunea retragerii avizului ca
depozitar pentru fonduri de pensii facultative 

(2) Activitãþile delegate cãtre o altã entitate sunt desfãºurate cu
respectarea aceluiaºi regim aplicabil depozitarului. 

(3) Obligaþiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul cã a încredinþat
unei alte entitãþi toate sau o parte din activele pe care le are în
pãstrare. 

(4) Delegarea activitãþilor cãtre o altã entitate se face cu introducerea în
prospectul schemei de pensii/documentele fondului de pensii
facultative a informaþiilor cu privire la datele de identificare a
respectivei entitãþi ºi a activitãþilor delegate, aceste informaþii fiind
aduse la cunoºtinþã participanþilor. 

(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea
pãstrãrii în siguranþã a activelor încredinþate spre pãstrare unei alte
entitãþi.

9.15. (1) Este interzis depozitarului sã garanteze în orice mod sau sã dispunã
în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani
încredinþate spre pãstrare de cãtre administrator în numele fondului
de pensii facultative. 

(2) Depozitarului îi este interzis sã transfere instrumentele financiare
sau sumele de bani încredinþate spre pãstrare în numele fondului de
pensii facultative, cu excepþia cazului în care existã instrucþiuni
corespunzãtoare din partea administratorului. 

(3) Interdicþiile prevãzute la alin. (1) ºi (2) nu se aplicã în cazul
dispunerii de cãtre Comisie a unor mãsuri speciale.

9.16. Este interzis depozitarului sã acorde credite, sub orice formã,
administratorului fondului de pensii facultative. 

9.17. Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor
de executare silitã declanºate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse
sub sechestru sau poprite de cãtre aceºtia ºi nu pot face parte din masa
credalã în caz de faliment al depozitarului.

10. AAUDITORUL FFINANCIAR

Auditorul financiar al Fondului de pensii facultative BCR - PRUDENT este
Ernst&Young Assurance Services SRL, cu sediul în Clãdirea Forum 2000, et.8,
Str. Dr. Staicovici nr. 75, Bucuresti, Sector 5, cod fiscal R11909783, cu
autorizaþia nr. 77/11.08.2006 eliberatã de Camera Auditorilor din România,
înscrisã în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu
nr. AUD-RO-11922130, avizatã de Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private prin Avizul nr. 1/09.01.2007.




