
 

 

Operatiuni la nivelul actelor individuale de aderare pentru Fondul de Pensii 

Facultative BRD MEDIO (Pilonul 3)  

si Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (Pilonul 2) 

 

 
 

1. Cum pot sa subscriu la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO (Pilonul 3) sau 
Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (Pilonul 2)? 
 

Daca doresti sa aderi la unul din fondurile mai sus mentionate, ne poti scrie pe 
adresa vreaupensie@brd.ro, pentru a lasa datele tale de contact si, in cel mai scurt timp, un agent 
de marketing al unui broker partener va reveni catre tine cu informatii relevante.  

 
2. Cum pot modifica datele mele personale (Pilonul 2 si Pilonul 3)? 

 

In cazul in care datele tale personale s-au modificat, este important sa ne anunti in cel mai scurt 

timp posibil. Astfel, poti urma pasii descrisi mai jos: 

 Descarci si tiparesti Formularul pentru Modificarea Datelor Personale ale Participantului 
de pe site-ul brdpensii.ro - Sectiunea Utile; 

 Completezi noile tale date personale; 

 Semnezi formularul si apoi il trimiti in original impreuna cu actul de indentitate in copie la 
adresa de e-mail client.brdpensii@brd.ro sau la adresa: Str. Gherghe Polizu, Nr. 58-60, 
Et. 8 (Zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti. 

3. Cum ma pot transfera la un alt fond de pensii administrat privat (Pilonul 2 si Pilonul 
3)? 

 

Daca doresti sa te transferi de la BRD Pensii la un alt fond, contactezi direct administratorul 

fondului la care doresti sa te transferi. Acesta iti va pune la dispozitie: 

 Actul individual de aderare la fondul respectiv, in 2 exemplare; 
 Formularul de notificare a transferului, care reprezinta practic cererea prin care soliciti 

transferul; acest formular trebuie completat in 2 exemplare. 

Bifezi opțiunea referitoare la transfer in actul individual de aderare la fondul la care doresti sa te 
transferi. Un exemplar al formularului de notificare, o copie a actului individual de aderare si o 
copie a actului de identitate valabil trebuie transmise direct catre BRD Pensii la adresa de e-mail 
client.brdpensii@brd.ro  sau la adresa: Str. Gherghe Polizu, Nr. 58-60, Et. 8 (Zona 1, 2 si 4), 
Sector 1, Bucuresti. 

4. Cum procedez daca se modifica angajatorului (Pilonul 3)? 

In cazul in care se modifica angajatorul, iar noul angajator efectueaza plata contributiilor:  
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 Descarci si tiparesti Formularul pentru Schimbarea Angajatorului de pe site-ul brdpensii.ro 
- Sectiunea Utile; 

 Faci o copie a Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Facultative; 

 Mergi cu aceste documente la noul tau angajator si il instiintezi ca va prelua plata 
contributiilor in numele tau, in locul fostului angajator; 

 Trimiti formularul la adresa de e-mail client.brdpensii@brd.ro sau la adresa: Str. Gherghe 
Polizu, Nr. 58-60, Et. 8 (Zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti. 

In cazul in care se modifica angajatorul, iar plata se efectueaza prin virament din contul 
personal catre fondul de pensii facultative: 

 Descarci si tiparesti Formularul pentru Schimbarea Angajatorului de pe site-ul brdpensii.ro 
- Sectiunea Utile; 

 Trimiti formularul la adresa de e-mail client.brdpensii@brd.ro sau la adresa: Str. Gherghe 
Polizu, Nr. 58-60, Et. 8 (Zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti. 

5. Cum se poate modifica nivelul contributiei (de catre angajat sau angajator) la Fondul 

de Pensii Facultative BRD Medio (Pilonul 3) si intre ce limite? 

Daca doresti modificarea/reluarea/suspendarea platii contributiei:  

 Descarci si tiparesti Formularul pentru suspendarea/modificarea/reluarea platii 
contributiei;  

 Completezi noile valori ale contributiei lunare, precum si luna pentru care se va plati prima 
contributie modificata; 

 Trimiti formularul la adresa de e-mail client.brdpensii@brd.ro sau la adresa: Str. Gherghe 
Polizu, Nr. 58-60, Et. 8 (Zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti; 

 Pentru desfasurarea in conditii optime a fluxului de lucru, angajatul va pune la dispozitia 
angajatorului o copie a acestui document. 

 
6. Care sunt conditiile de retragere a sumei acumulate in contul de pensie privata 

obligatorie (Pilonul 2) / facultativa (Pilonul 3) ?  

 

Participantii/beneficiarii pot solicita plata activului net atunci cand intervine una din urmatoarele 
situatii: 

 Implinirea varstei de 60 de ani (Pilon 3); 
 Pensionare la limita de varsta (Pilon 2); 
 Invaliditate (Grad I sau Grad II –  cu termen nerevizuibil Pilon2 si Pilon 3); 
 Decesul participantului (Pilon 2 si Pilon 3). 

 
Documentele vor fi transmise de catre participanti/beneficiari in original la adresa: Str. Gheorghe 
Polizu, Nr. 58-60, Et. 8 (Zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti. 
 
 
Pentru putea beneficia de plata activului net sunt necesare urmatoarele documente: 
 
Ca urmare a implinirii varstei de 60 de ani (Pilon 3), pentru a putea beneficia de suma acumulata, 
este necesar sa se transmita catre BRD Pensii urmatoarele documente: 
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 Cerere de solicitare a platii activului net al participantului  (unica sau esalonata) 
de pe site-ul brdpensii.ro - Sectiunea Utile, semnata in original si datata de catre 
participant; 

 Copie dupa actul de identitate al participantului valabil la data depunerii cererii;   

 Extras de cont care certifica codul IBAN inscris in cererea scrisa si titularul contului 
(acelasi cu participantul). 

 
In acesta situatie nu este necesara legalizarea documentelor de un notar public; documentele vor 
fi transmise in original de catre participant la adresa: Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58 – 60, Et. 8 
(zona 1,2 si 4), Sector 1, Bucuresti. 
 
Ca urmare a pensionarii la limita de varsta (Pilon 2), pentru a putea beneficia de suma acumulata, 
este necesar sa se transmita catre BRD Pensii urmatoarele documente: 
  

 Cerere de solicitare a platii activului net al participantului (unica sau esalonata) de 
pe site-ul brdpensii.ro - Sectiunea Utile, semnata in original si datata de catre participant; 

 Copie dupa actul de identitate al participantului valabil la data depunerii cererii; 

 Copie a deciziei privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, copie legalizata de 
un notar public; 

 Extras de cont care certifica codul IBAN inscris in cererea scrisa si titularul contului 
(acelasi cu participantul). 

 
Ca urmare a pensionarii in caz de invaliditate (doar Gradul I sau Gradul II – cu termen nerevizuibil) 
(Pilon 2 si Pilon 3), pentru a putea beneficia de suma acumulata, este necesar sa se transmita 
catre BRD Pensii urmatoarele documente: 
  

 Cerere de solicitare a platii activului net al participantului (unica sau esalonata), 
semnata in original si datata de catre participant; 

 Copie dupa actul de identitate al participantului valabil la data depunerii cererii; 

 Copie a deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate, copie 
legalizata de un notar public; 

 Copie a deciziei medicale privind capacitatea de munca, decizie de gradul I sau de 
gradul II care contine mentiunea „nerevizuibil prin afectiune” sau „nerevizuibil” 
conform Legii pensiilor publice, copie legalizata de un notar public; 

 Copie a certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, copie 
legalizata de un notar public, sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu 
detine acest certificat;  

 Extras de cont care certifica codul IBAN inscris in cererea scrisa si titularul contului 
(acelasi cu participantul).  

 
 
Pentru a putea beneficia, in calitate de mostenitor, de cota parte cuvenita din activul personal net 
al participantului decedat sunt necesare urmatoarele demersuri: 
 

 Fiecare mostenitor va intocmi cate un dosar cu documentele de mai jos: 
 

 Cerere de solicitare a platii activului net al participantului, semnata in original  si 
datata de catre participant; 

 Copie dupa actul de identitate al beneficiarului, valabila la data depunerii cererii;   



 

 Certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar, actul de 
partaj voluntar, dupa caz, sau hotararea judecatoreasca definitiva, din care sa rezulte 
calitatea de mostenitor/legatar si cota parte cuvenita din activul personal net al 
participantului decedat, copie legalizata de un notar public; 

 Copia certificatului de deces;  
 Extras de cont care certifica codul IBAN inscris in cererea scrisa si titularul contului. Plata 

se va efectua doar in contul bancar al beneficiarului sau prin mandat postal. 
 
 

7. Unde pot verifica valoarea contributiilor acumulate?  

 

In vederea vizualizarii contributiilor acumulate, ai posibilitatea crearii unui cont on-line. 

La prima accesare a serviciului PENSIA BRD, trebuie sa urmezi pasii descrisi mai jos: 
 Acceseaza secțiunea Acces clienți pe www.brdpensii.ro;   
 Completeaza Cererea de creare cont  
 Completeaza Formularul de solicitare; 
 Acceseaza secțiunea Activarea contului;   
 Logheaza-te in cont cu user-ul şi parola. 

 
 
Important!                     
           

1. Conform prevederilor legale în vigoare, din suma reprezentand activul personal net al 
participantului vor fi deduse comisioanele bancare si taxele postale percepute la plata efectiva, 
dupa caz, precum si impozitul retinut in conformitate cu art. 100 din Codul Fiscal. 

2. Beneficiarii pot fi scutiti de la plata impozitului in cazul in care prezinta un certificat de 
incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, eliberat de comisiile teritoriale de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie legalizata de un notar public). 

3. Pentru Invaliditatea Grad III si invaliditate Grad I/ II - revizuibil, conform legislatiei in 
vigoare, nu se va acorda plata activului personal net al participantului. 

4. La pensia privata obligatorie, in cazul in care beneficiarul este participant la un alt fond 
de pensii, conform legislatiei in vigoare, suma cuvenita se transfera in contul de pensie privata 
obligatorie detinut la fondul la care este participant.  Acest aspect trebuie mentionat in solicitarea 
de plata la rubrica: DATE BENEFICIAR ŞI MODALITATEA DE PLATA. 

5. Participantii ce detin o decizie de pensionare anticipata partiala nu sunt eligibili pentru 
plata activului personal net (obligatoriu tipul deciziei de pensionare – limita de varsta). 
 

 
Pentru orice nelamuriri sau intrebari suplimentare, contacteaza-ne la numarul de telefon 

021 408 29 39 sau la adresa de e-mail: client.brdpensii@brd.ro. 
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