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1. Cum se activează un cont de utilizator
Participantul poate vizualiza oricând situaŃia contului individual, prin Internet - la adresa
https://pensiabrd.ro selectând opŃiunea Utilizator existent sau urmând paşii de mai jos in
activarea contului.
Participantul poate afla în orice moment situaŃia contului individual precum şi istoricul plăŃilor
contributiilor efectuate de angajatori pentru pensia privată obligatorie (Pilon 2) si/sau pentru
pensia privata facultativa (Pilon 3).

Creare Cont

• Accesează “Cererea de creare cont” din secŃiunea “Utilizator nou”;
• Participantul completează câmpurile din "Cererea de creare cont", câmpurile
marcate cu (*) fiind obligatorii;

• Pentru a-şi activa contul, utilizatorul trebuie sa deŃină un numar de identificare
unic, respectiv codul PIN-ul;
• Participantul solicită codul PIN prin accesarea butonului “Solicitare cod PIN”
Solicitare Pin din forma de activare cont utilizator;

• Participantul pentru a activa contul trebuie să fi obŃinut numele de utilizator,
parola şi codul PIN;
• Participantul accesează aplicaŃia şi link-ul “Activare cont”, completând în
Activare cont prealabil numele utilizatorului, parola şi codul PIN.

client

Autentificare
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• Participantul se autentifică în aplicaŃie prin secŃiunea “Utilizator existent” din
homepage-ul aplicaŃiei prin introducerea numelui de utilizator şi a parolei;

1.1.

Creare cont client nou

Pentru crearea unui cont, se urmează paşii:
→Pas 1 : Participantul accesează aplicaŃia si are 2 posibilităŃi:
o
o

Accesează link-ul “Cerere creare cont” din homepage-ul aplicaŃiei;
Accesează “Cererea de creare cont” din secŃiunea “Utilizator nou”;

→Pas 2 : Participantul completează câmpurile din Cererea de creare cont, câmpurile
marcate cu (*) fiind obligatorii;
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După completarea câmpurilor din cerere si introducerea textului din imagine se trimite
cererea de creare cont. Seria contractului se selectează dintr-o lista predefinita de serii
(BRD, BRDF, BRDZ, BRDP, BRDR), iar numărul contractului se introduce manual de
către utilizator.

1.2.

Solicitare PIN utilizator

Pentru activarea contului, utilizatorul trebuie sa deŃină un număr de identificare unic, respectiv
PIN-ul.
Paşi pentru solicitarea PIN-ului:
→Pas 1 : Utilizatorul completează formularul de solicitare PIN, cu următoarele date:
o Prenume;
o Nume;
o CNP;
o Telefon;
o Email.
o Număr contract
→Pas 2 : Utilizatorul accesează butonul “Trimite”. La trimiterea solicitării sistemul validează
datele completate de client CNP + Număr contract + Adresa de email. La validare pot apărea
următoarele situaŃii:
o Dacă toate datele completate sunt identice cu cele din cererea de creare cont si
cele din baza de date, atunci se va trimite un mail automat către client cu PIN-ul
acestuia;
o Dacă datele completate nu sunt identice cu cele din cererea de creare cont si
cele din baza de date, atunci clientul va primi un mesaj, prin care i se aduce la
cunoştinŃă ca va fi contactat de reprezentaŃii BRD Fond de Pensii. În acelaşi
timp, se trimite un mail către Call Center cu cererea de solicitare PIN la o adresa
de mail dedicata.
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1.3.

Activare cont client

Pentru activarea contului de client trebuie sa fie îndeplinite următoarele condiŃii:
• Contul clientului a fost creat si are statusul “Inactiv”;
• Clientul a primit numele de utilizator, parola si codul PIN.
Pentru activarea contului, utilizatorul trebuie sa parcurgă următorii paşi:
→Pas 1 : Participantul accesează aplicaŃia si link-ul “Activare cont”;
→Pas 2 : Completează câmpurile obligatorii:
 Nume utilizator;
 Parola;
 PIN.
→Pas 3 : Participantul apasă butonul Activare si daca datele introduse sunt corecte
contul sau este activat.

1.4.

Autentificare în aplicaŃie

Pentru a se autentifică în aplicaŃie, utilizatorul trebuie sa urmeze următorii paşi:
→Pas 1:Accesează aplicaŃia;
→Pas 2: În secŃiunea “Utilizator existent” din homepage-ul aplicaŃiei, introduce numele
de utilizator şi parola;
→Pas 3: Apasă butonul “Intra”.

2. Cum se recuperează parola unui cont de utilizator
Pentru recupera parolei, utilizatorul trebuie sa parcurgă următorii paşi:
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Recuperare
parola
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• Participantul acceseaza link-ul “Mi-am uitat parola” din secŃiunea
“Utilizator existent”;
• În fereastra Recuperare parolă, completează numele de utilizator şi
adresa de email;
• Acceseaza butonul “Trimite”;
• Sistemul va trimite participantului un email cu parola resetată.

3. Recomandări privind securitatea parolei şi contului de utilizator
Pentru utilizatori recomandam:

Securitate
parola
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•Participantul accesează link-ul “Mi-am uitat parola” din secŃiunea “Utilizator
existent”;
•Parola va fi diferită de numele de utilizator.
•Parola va include cel puŃin 3 din cele 4 seturi de caractere definite mai jos:
• Litere cu majusculă: A-Z.
• Litere cu minusculă: a-z.
• Cifre: 0-9.
• Caractere speciale.
•Parola va avea o lungime de cel puŃin 8 caractere.
•Parola nu va include identificatorul şi nici caractere identice succesive.
•Parola va fi stocată în formă criptată.
•Orice parolă nouă va fi diferită de ultimele parole folosite (cel puŃin ultima parola).
•Nu va fi în format lizibil în clar pe ecran când va fi introdusă.
•Parola va avea o durată de viaŃă de 90 de zile
•Parola sau numele de utilizator nu se divulgă;

