
                                                                                                                           

SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D sector 1 • Bucure[ti • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 • Fax 

+40 21 312 0533  • www.raiffeisenfonduri.ro • Cod unic de înregistrare RO18102976 • Înregistrat` la Registrul Comer]ului cu nr. J 

40/18646/2005 • Înregistrat` în Registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Înregistrat` în Registrul CSSPP cu nr. SAI-RO-

18115413 • Înregistrat` la ANSPDCP cu nr. 4112 •Capital Social 10,656 milioane RON • 

 CERERE  
pentru primirea activului personal detinut  

la Fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare 
in caz de invaliditate 

Participant 
 
Nume si prenume ________________________________________________________  
 
Cod numeric personal: 
  
Identificat cu B.I./C.I. Seria nr.__________________, Numar de telefon__________________ 

Reprezentant legal 

O   Mandatar O    Curator 
 

O    Tutore 
 

Procura speciala autentica 
(nr…………../…/../……..) 
 

Procura speciala autentica 
(nr…………../…/../……..) 
 

Procura speciala autentica 
(nr…………../…/../……..) 
 

 (Atentie: reprezentarea participantului este permisa numai pentru depunerea cererii privind revendicarea drepturilor si a 
documentelor insotitoare) 

Numele si prenumele ________________________________________________________  
 
Cod numeric personal:  
 
Identificat cu B.I./C.I. Seria nr.__________________, Numar de telefon__________________ 

   

Prin prezenta solicit plata activului personal detinut prin urmatoarea modalitate: 

(In continuare, va rugam sa marcati cu “X” una dintre cele doua modalitati de plata si sa completati toate informatiile necesare 
efectuarii platii) 

O    Prin virament bancar in contul curent al participanului deschis la banca 1……………… 

Cod IBAN: 

(se completeaza toate casutele; va rugam sa atasati cererii si un extras de cont care certifica codul IBAN si faptul ca 
participantul este titularul contului sau orice fel de document emis de institutiile de credit care sa ateste titlularul contului si 
IBAN-ul asociat acestuia) 

O    Prin mandat postal la adresa participantului conform actului de identitate2 

                                                           
1
 In caz de modificare a detaliilor contului bancar aveti obligatia de a notifica SAI Raiffeisen Asset Management S.A. 
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 (pentru participantii interzisi prin adresa participantului se intelege adresa de domiciliu conform prevederilor legale sau 
actelor juridice de incredintare) 

(In continuare, va rugam sa marcati cu “X” una dintre cele doua modalitati de plata si sa completati toate informatiile necesare 
efectuarii platii) 

O Plata unica 

O Plata esalonata3 in rate lunare in valoare de ________________lei (min 500 RON) 

 
Solicit comunicarea informarii cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit prin:   
    servicii postale simple         email: ______________________________________                

DOCUMENETE JUSTIFICATIVE anexate solicitarii mele: 

(In continuare, va rugam sa marcati cu “X” documentele pe care le vet anexa si forma acestora. Odata cu completarea acestor 
elemente asigurati-va ca toate documentele pe care le veti inainta administratorului sunt lizibile si complete) 

1) Actul de identitate al participantului valabil la data depunerii cererii 
  O In original si in copie (la sediul companiei mentionat in subsolul cererii) 
  O Copie prin intermediul serviciilor postale 

2) Decizie administrativa valabila pentru acordarea/recalcularea/revizuirea pensiei de 
invaliditate, dupa caz, respective a unei categorii similar de pensie 
  O In original si in copie (la sediul companiei mentionat in subsolul cererii) 
  O Copie legalizata 

3) Decizia medicala privind capacitatea de munca, care contine mentiunea “nerevizuibil prin 
afectiune” sau “nerevizuibil” conform “Legii pensiilor publice”, dupa caz 
           O In original si in copie (la sediul companiei mentionat in subsolul cererii) 

  O Copie legalizata 
4) Certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat 

           O In original si in copie (la sediul companiei mentionat in subsolul cererii) 
  O Copie legalizata 

In situatia in care participantul solicitant nu detine documentul mai sus mentionat va rugam sa semnati in casuta de mai jos.     

Declar pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile legii privind falsul in declaratii, ca NU 
detin/participantul pe care il repezint NU detine un certificat de incadrare intr-un grad de 
handicap grav sau accentuat, eliberat de o entitate competenta. 

                                                                                                                                                                                                
2
 In caz de modificare a adresei de domiciliu aveti obligatia de a notifica SAI Raiffeisen Asset Management S.A. 

3
 Plata esalonata reprezinta suma platita de administrator participantului/beneficiarului reprezentand rate lunare 

egale cu o valoare de minim 500 RON, cu exceptia ultimei rate care va fi o rata reziduala, din care se scad deducerile 
legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale, pe o perioada de maxim 5 ani. Pe 
durata perioadei de plata esalonata sumele ramase de plata nu vor fi investite 
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 SEMNATURA ……………. 

5) Extrasul de cont care certifica codul IBAN al titularului contului in cazul in care se solicita plata 
prin virament bancar sau orice fel de document emis de institutiile de credit care sa ateste 
titularul contului si IBAN-ul asociat acestuia  

Semnatura Participantului:     Data completarii cererii: 

         

Semnatura Reprezentant: 
 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE anexate solicitarii mele: 

(In continuare, va rugam sa marcati cu “X” documentele pe care le anexati si forma acestora. Odata cu completarea acestor 
elemente asigurati-va ca toate documentele pe care le veti inainte administratorului sunt lizibile si complete) 

(In continuare se completeaza NUMAI daca participantul este reprezentat legal) 

6) O  Procura speciala si autentica in original 
O  Copie legalizata 

7) O  Documentul emis de instanta de tutela in forma definitiva 
8) Actul de identitate al reprezentantului legal valabil la data depunerii cererii 

           O In original si in copie (la sediul companiei mentionat in subsolul cererii) 
           O Copie prin intermediul serviciilor postale 

De asemenea, imi exprim in mod expres consimtamantul ca datele mele personale sa fie 
prelucrate in vederea accesarii activului participantului si sa intre in baza de date a societatii FPF 
RAIFFEISEN ACUMULARE, a grupului din care face parte si a entitatilor implicate in marketingul 
schemei de pensii si administrarea Fondului, avand dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de 
opozitie, de a nu fi suspus unei decizii individuale si de a ma adresa justitiei potrivit Legii 677/2001. 

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa societatii utilizand datele 
de contact din subsol. 

Administratorul are obligatia legala de a pastra date si documente legate de participant/ 
reprezentantul sau legal conform legislatiei arhivarii si legislatiei pensiilor. 

Semnatura Reprezentant  

_____________________ 


