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 CERERE  

pentru primirea activului personal detinut  

la Fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare 

la implinirea varstei de 60 de ani 

Participant 

 
Nume si prenume ________________________________________________________  

 

Cod numeric personal: 

  

Identificat cu B.I./C.I./Pasaport    Seria  nr.__________________, Numar de telefon__________________ 

 

Avand in vedere implinirea varstei de 60 de ani, solicit plata contravalorii activului personal pe care il detin 

la Fondul de pensii faculative Raiffeisen Acumulare prin urmatoarea metoda: 

(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 asocitat acestuia) 

O    Prin mandat postal la adresa participantului conform actului de identitate/pasaportului2 

Avand in vedere implinirea varstei de 60 de ani, solicit plata contravalorii activului personal pe care il detin 

la Fondul de pensii faculative Raiffeisen Acumulare prin urmatoarea varianta de plata: 

(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:   

 
1 In caz de modificare a detaliilor contului bancar aveti obligatia de a notifica SAI Raiffeisen Asset 

Management S.A. 
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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    servicii postale simple           email : _______________________________________        

In cazul in care aveti o adresa de email furnizata in relatia cu SAI Raiffeisen Asset Management, 

comunicarea informarii cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit se va transmite la adresa 

respectiva.  

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE anexate solicitarii mele: 

(In continuare, va rugam sa marcati cu “X” documentele pe care le veti 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/pasaportul 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) 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 

 

3) 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 prin intermediul serviciilor postale 

Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat nu sunt venituri 

impozabile. Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului este necesara prezentarea unui certificat de 

incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap. 

 (In continuare se completeaza NUMAI daca participantul este reprezentat legal de mandatar, ocrotitor 

legal sau de curator desemnat) 

1) Procura  speciala  si autentica  

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

O Copie legalizata a procurii in situatia in care ne transmiteti documentele prin servicii postale 

 

2) Actul de identitate/pasaportul reprezentantului valabil la data depunerii cererii 

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

O Copie prin intermediul serviciilor postal 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

SAI Raiffeisen Asset Management S.A (SAI RAM) prelucreaza datele dvs cu caracter personal in vederea 

prestarii serviciilor de administrare a Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, precum si in scopul 

indeplinirii obligatiilor legale cu respectarea prevederilor legislatiei de protectie a datelor cu caracter 

personal in vigoare, respectiv a Regulamentului UE 2016/679. 

Categoriile de date supuse prelucrarii de catre noi sunt: a) date captate in baza documentelor utilizate la 

initierea relatiei de afaceri respectiv nume, prenume, informatii aferente actului de identitate/pasaportului, 
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inclusiv seria, numarul si codul numeric personal, data nasterii, adresa de domiciliu si adresa de 

corespondenta, daca este cazul, numar de telefon, adresa de e-mail, semnatura, date referitoare la 

angajator; in anumite cazuri, expres prevazute de legislatia in vigoare, SAI RAM poate prelucra si date 

speciale referitoare la afectarea capacitatatii de munca din motive medicale; b) date generate de SAI 

RAM respectiv: numar act de aderare, cod identificare client, date de alocare contributii, informatii ce 

rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana; c) date obtinute de SAI RAM, prin 

interogarea unor baze de date publice sau private in indeplinirea obligatiilor legale de cunoasterea 

clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului si respectiv de prevenire a 

fraudelor. 

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SAI RAM poate datele dvs cu caracter personal catre 

urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata, reprezentantii SAI RAM, alte persoane fizice sau 

juridice care prelucreaza datele personale in numele RAM, alti administratori de pensii facultative, 

depozitarul activelor fondului de pensii, agentilor de marketing ai fondului de pensii, parteneri contractuali 

ai RAM, imputerniciti ai RAM in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea 

judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, angajatorul persoanei vizate, furnizorii 

de servicii si bunuri, organizatii profesionale (birouri notariale, avocati, etc). 

Mentionam ca durata prelucrarii datelor dvs personale este in conformitate cu termenele de arhivare 

specifice, precum si cu termenele din legislatia aplicabila. 

 

Drepturile dvs in calitate de persoana vizata de activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal 

sunt: 

a) dreptul la informare, reprezinta dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate 

de catre SAI RAM; 

b) dreptul de acces la date, reprezinta dreptul de a obtine confirmarea din partea SAI RAM, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare, 

inclusiv punerea la dispozitia persoanelor vizate a unui document continand datele cu caracter personal 

ce fac obiectul prelucrarii efectuata de catre SAI RAM; 

c) dreptul la rectificare, reprezinta dreptul de a obtine rectificarea si completarea de catre SAI RAM 

a datelor inexacte sau dupa caz, incomplete; 

d) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), reprezinta dreptul de a obtine eliminarea prin 

stergere a datelor cu caracter personal, in masura indeplinirii conditiilor prevazute de lege, aflate in bazele 

de date ale SAI RAM e) dreptul la restrictionarea prelucrarii, in masura in care sunt indeplinite conditiie 

prevazute de lege; 

f) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o 

modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste 

date sa fie transmise de catre SAI RAM catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite 

conditiie prevazute de lege; 

g) dreptul la opozitie,  reprezinta dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, in 

cazul indeplinirii conditiilor prevazute de lege; 

h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face subiectul 

unei decizii luate exclusiv pe baza unor activitati de prelucrare automate cu exceptia situatiilor in care 
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aceast tip de activitate este (i) obligatoriu pentru incheierea si/sau executarea unui contract intre parti, (ii) 

reprezinta o cerinta a legislatiei in vigoare, (iii) a fost acceptata in mod expres de catre persoana vizata;  

i) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal sau instantelor competete, in masura in care se  considera necesar.  

Detalii suplimentare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal, cat si exercitarea drepturilo 

dvs se pot obtine prin transmiterea unei cereri scrise si semnate la sediul SAI RAM sau a unui mesaj e-mail 

transmis pe adresele dpo@raiffeisenfonduri.ro, respectiv pensii@raiffeisenfonduri.ro.  

De asemenea, puteti contacta Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul SAI RAM, la adresa: 

dpo@raiffeisenfonduri.ro 

Refuzul de a furniza datele dvs poate avea ca efect imposibilitatea RAM de a va presta serviciile de 

administrare a fondurilor de pensii facultative pentru care a fost autorizata. 

Prin prezenta declar ca am fost informat cu privire la existenta informatiilor obligatorii referitoare la 

protectia datelor cu caracter persoanal publicate la urmatoarea adresa 

https://www.raiffeisenfonduri.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/. 

 

                                                                                              

  
 

Semnatura Participantului:                 Data completarii cererii: 

         

Semnatura Reprezentant al Participantului: 
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