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Ex nr. 1/2

CASA DE PENSII SECTORIALĂ

În vederea efectuării plăţii pensiilor în cont curent sau cont de card, Casa de
Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a încheiat convenţii cu următoarele
unităţi bancare, astfel:
- Banca Comercială Română;
- B.R.D. – Group Societe Generale;
- I.N.G. Bank;
- C.E.C. Bank;
- Banc Post;
- Banca Trnsilvania;
- Pro Credit Bank;
- Raiffeisen Bank;
- Banca Carpatica;
- OTP Bank;
- Romanian International Bank (R.I.B.);
- Piraeus Bank
- IntesaSanPaolo Bank
- Garanti Bank
În aplicarea dispoziţiilor legale privind virarea pensiei în cont curent sau cont
de card, s-au evidenţiat următoarele situaţii:
1. Înfiinţare cont bancar
Virarea pensiei în cont bancar se face la cererea pensionarului adresată unităţii
bancare astfel :
a. se emite decizia de pensie de către Casa de Pensii Sectorială și se transmite
titularului;
b. titularul=pensionarul, deschide cont la una dintre băncile mai sus menționate;
c. semnează anexa la convenție, respectiva anexa are specificat în dreapta sus
Casa de Pensii MIRA sau MAI;
d. banca trimite Casei de Pensii Sectoriale MAI, pe data de 20 ale lunii, fișierul
cu pensionarii afiliați;
2. Schimbarea băncii
În situaţia în care un pensionar primeşte pensia într-un cont deschis la o bancă, iar
la o anumită dată solicită virarea pensiei la o altă bancă, este necesar ca acesta să se
adreseze atât primei bănci în vederea solicitării ştergerii datelor personale din fişierul
electronic, cât şi celei de-a doua bănci, în scopul transmiterii datelor personale în
format electronic, urmând pașii de la punctul 1.

3. Renunţarea la cont bancar
Pentru situaţia în care un pensionar primeşte pensia într-un cont deschis la o
bancă, iar la o anumită dată solicită virarea pensiei prin intermediul Companiei
Naţionale „Poşta Română” S.A., este necesar ca pensionarul să se adrese băncii cu o
cerere scrisă prin care să solicite ştergerea datelor din fişierul transmis lunar unităţii
noastre.
Menționăm faptul că operațiunile de adăugare, ștergere sau modificare sunt
efectuate de către unitățile bancare, întrucât fișierele lunare sunt generate de către
acestea.
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