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Explicații despre
The People’s Pension

Păstrați
această broșură
în siguranță

People’s Pension este schemă de pensii profesional cu mai muţi
angajatori. Angajatorul dvs. este unul dintre mulți alții care o
utilizează ca schemă de pensii la locul de muncă. Este operată
de B&CE, o organizație non-profit. Fără acționari, eventualele
excedente realizate de B&CE sunt utilizate în beneficiul
membrilor.
În calitate de membru, veți avea cont personal în cadrul The
People’s Pension. Dumneavoastră și/sau angajatorul dvs. veți
contribui în mod regulat la contul personal (de exemplu, în
fiecare săptămână sau lună). Contribuțiile dvs., dacă sunt eligibile,
beneficiază de deduceri fiscale (a se vedea pagina 3).
Contul dvs. personal poate să crească de-a lungul timpului. Cu
toate acestea, beneficiile pe care le primiți la pensionare vor
depinde de o serie de factori, inclusiv de suma cu care contribuiți,
performanța investiției, costul investiției contului dvs. personal
(vezi pagina 5), vârsta la care vă accesați beneficiile și dacă alegeți,
orice cost de asigurare a unui venit atunci când vă pensionați.
The People’s Pension este condusă de o societate de administratori;
Un organism profesional independent, ale cărui atribuții sunt
să protejeze cele mai bune interese ale membrilor.
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Gestionarea contului personal
Primul pas este să vă configurați contul online, iar acest lucru trebuie să îl faceți o singură dată.
Pentru a face acest lucru:
• Accesați: www.bandce.co.uk/onlineaccount
• Dați clic pe „Configurați contul online”.
• Introduceți datele dvs – (veți avea nevoie atât de numărul de client, cât și de numărul național
de asigurare). După ce ați introdus aceste date și ați apăsat next (în continuare), veți primi un
e-mail cu un link.
• Faceți clic pe linkul din acest e-mail pentru a completa secțiunea de securitate (numele dvs.
de utilizator va fi acum adresa dvs. de e-mail).

Actualizare anuală
Veți primi o declarație anuală prin contul dvs. online, care va indica suma pe care o dețineți în
The People’s Pension. Acest lucru vă va ajuta să pătrați legătura cu banii dvs. și vă va oferi o idee
despre venitul la pensionare.

Ce se întâmplă dacă mor înainte de pensionare?
Din păcate, unii membri vor deceda înainte să poată beneficia de pensia
The People’s Pension. Dacă vi se întâmplă acest lucru, valoarea contului dvs. personal va fi plătită
ca sumă forfetară unuia sau mai multor beneficiari. Suma forfetară este în mod
normal neimpozabilă.
Puteți să îi spuneți Administratorului care sunt persoanele sau organizațiile
pe care doriți să le considere beneficiari prin completarea unui formular de
desemnare, disponibil în contul dvs. online.

Cum completați formularul de desemnare
Puteți nominaliza pe oricine, inclusiv familia, prietenii sau o organizație de caritate
sau altă organizație. Nu există nicio limită a numărului de persoane sau organizații pe care le puteți
nominaliza; Trebuie doar să vă asigurați că nominalizările dvs. ajung la procentul de 100 %.
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Contribuția la schema de pensie
The People’s Pension
Angajatorul dvs.
Angajatorul dvs. va
face contribuții
regulate.

Dumneavoastră
Puteți face contribuții
regulate din
salariul dvs.
Puteți alege să
contribuiți mai mult.

Guvernul
Guvernul vă permite
să beneficiați de
deducerea fiscală pe
contribuțiile dvs.
(în anumite limite).

Deducerea fiscală pentru contribuțiile dumneavoastră la pensie
People’s Pension este o schemă de pensii înregistrată fiscal. Pentru a vă ajuta să economisiți pentru
pensie, guvernul acordă deduceri fiscale pentru contribuțiile pe care le plătiți în contul dvs. personal
(citiți mai multe la pagina 7). Cum funcționează aceasta depinde de opțiunea pe care o alege
angajatorul dvs.
1. Dacă contribuțiile la pensie sunt luate înainte de impozitare
Acest lucru este cunoscut sub denumirea de acordul de plată net, ceea ce înseamnă că contribuțiile
dvs. sunt luate din plata dvs. înainte de impozitare. Și pentru că plătiți impozitul doar pe ceea ce a
mai rămas, veți beneficia imediat de deducerea fiscală.
Dacă nu plătiți impozit datorită faptului că veniturile dvs. sunt sub cota neimpozabilă personală
pentru impozitul pe venit anual (cota neimpozabilă personală standard este în prezent 11.500 lire
sterline), nu veți putea beneficia de deducerea fiscală. Totuși, veți continua să beneficiați de banii pe
care angajatorul dvs. îi plătește în contul dvs. personal.
2. Dacă contribuțiile la pensie sunt luate după impozitare
Acest lucru este cunoscut sub denumirea de reținere la sursă, ceea ce înseamnă că contribuțiile dvs.
sunt luate din plata dvs. după impozitare. Cerem în mod automat reținerea la sursă, adăugând cota
de bază de 20 % la contribuțiile la pensie.
Dacă plătiți mai mult de 20 % impozit, atunci trebuie să completați o declarație fiscală pentru a
revendica reținerea fiscală suplimentară de la HM Revenue & Customs (HMRC). Dacă nu plătiți impozit,
deoarece câștigurile dvs. sunt sub cota neimpozabilă personală pentru impozitul pe venit, veți beneficia
în continuare de scutirea de la plata taxei de bază de 20 % la prima parte de 2.880 de lire sterline
(3.600 lire sterline, inclusiv deducerea de bază) pe care o plățiți la pensie în fiecare an fiscal.

Plătiți mai mult în contul dvs. personal
Dacă pensia de la locul de muncă este singura sursă de venit de care veți dispune la pensionare, în
afară de pensia de stat, iar dvs. și angajatorul dvs. plătiți numai contribuțiile la pensie prevăzute de
lege, este foarte probabil că acest lucru nu va fi suficient pentru a vă asigura o pensie decentă.
Dacă vă permiteți, ar trebui să vă gândiți să economisiți mai mult. Cu cât veți plăti mai mult, cu atât
veți obține mai multă deducere fiscală de la guvern și veți beneficia de mai mulți bani la pensionare.
Puteți reduce întotdeauna contribuțiile la pensie înapoi la sumele minime dacă lucrurile se schimbă
și nu aveți suficiente fonduri de rezervă.
Dacă doriți să vă măriți contribuțiile la pensie, vă rugăm să discutați cu angajatorul dvs. mai întâi
pentru a vedea dacă poate stabili plăți suplimentare pentru dvs. Dacă angajatorul dvs. nu poate
face acest lucru, puteți configura o opțiune de debit direct. Puteți să ne sunați sau puteți obține un
formular de debit direct din contul dvs. online.
Broșura pentru membri   03

Economisirea cu ajutorul
The People’s Pension
The People’s Pension vă permite să alegeți dintr-o gamă de opțiuni de investiții pentru a vă crea
contul personal. Dacă nu aveți încrederea necesară pentru a face o alegere, contribuțiile la contul
dvs. personal vor fi automat investite în profilul de investiții Echilibrat.
Dacă angajatorul dvs. nu a selectat o vârstă de pensionare pentru dvs., în mod normal, vom
presupune că veți lua economiile la pensie la vârsta legală de pensionare. Dacă vârsta legală de
pensionare include un număr de luni, vârsta de pensionare pe care o stabilim va fi ziua de naștere
înainte de vârsta legală de pensionare. De exemplu, dacă vârsta legală de pensionare este de 66 și
3 luni, vârsta de pensionare pe care o stabilim pentru dvs. va fi la 66 de ani.
Pentru a afla vârsta legală de pensionare accesați: www.gov.uk/calculate-state-pension
Cu toate acestea, puteți schimba vârsta de pensionare în cadrul schemei The People’s Pension, dacă
doriți.
Cât va valora contul dvs. personal va depinde de o serie de factori, inclusiv de performanța investiției
dvs. și de perioada de timp până când vă veți bucura de beneficiile dvs. Merită să vă analizați
opțiunile în mod regulat pentru a verifica dacă îndeplinesc cerințele dvs.

Alegerea dvs.: un profil de investiție sau opțiune la alegere
Profilul de investiții
Administratorul a apelat la consultanță profesională cu privire la gama de opțiuni de investiții
disponibile, simplificând alegerea dvs. cu privire la locul în care puteți investi contul personal. Puteți
alege din trei profiluri de investiții:
• Balanced (Echilibrat) – Acesta este profilul implicit, care este de obicei potrivit pentru toți
membrii. Dacă nu ne solicitați altceva, aceasta este opțiunea în care va fi investit contul dvs.
personal. Acesta își propune să răspundă nevoilor în schimbare ale unui investitor tipic pe tot
parcursul vieții profesionale.
• Cautious (Prudent) – Acest profil poate fi potrivit pentru dvs. dacă preferați să încercați și să
reduceți riscul unor modificări pe termen scurt ale valorii contului dvs. personal (cunoscut
de asemenea sub denumirea de volatilitate). Trebuie să rețineți că este posibil să obțineți un
randament mai mic al investițiilor cu acest profil.
• Adventurous (Optimist) – Acest profil poate fi potrivit pentru dvs. dacă sunteți un investitor care
este dispus să accepte schimbări mai mari pe termen scurt sau mediu ale contului dvs. personal,
în schimbul posibilității de venituri din investiții mai mari decât cele din profilul Balanced.
Fiecare dintre aceste trei profiluri trec treptat investiția contului dvs. personal în active mai sigure/cu
risc scăzut (proces cunoscut și sub denumirea de „glidepath” (traiectorie descendentă)) pe măsură
ce vă apropiați de vârsta de pensionare aleasă. Acest lucru ar trebui să limiteze orice scădere a
valorii fondului dvs. chiar înainte de a vă pensiona, însă această reducere a volatilității poate duce la
o creștere mai mică a fondului. Acest proces de „glidepath” începe cu 15 ani înainte de împlinirea
vârstei de pensionare selectată. Deci, dacă intenționați să vă pensionați la 65 de ani, vom începe
procesul de „glidepath” la vârsta de 50 de ani.
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Pentru a afla mai multe despre fiecare profil de investiție,
accesați site-ul sau conectați-vă la contul dvs. online.
Selectare proprie

Dacă vă simțiți confortabil să luați decizii referitoare la investiții, puteți investi contul dvs. personal în
unul sau mai multe din cele opt fonduri:
• B&CE Global Investments (up to 60 % shares) Fund. [Fondul B&CE Global Investments (cel mult
60 % din acțiuni).]
• B&CE Global Investments (up to 85 % shares) Fund. [Fondul B&CE Global Investments (cel mult
85 % din acțiuni).]
• B&CE Global Investments (up to 100 % shares) Fund. [Fondul B&CE Global Investments (cel mult
100 % din acțiuni).]
• B&CE Pre-Retirement Fund. [Fondul B&CE pentru perioada anterioară pensionării.]
• B&CE Cash Fund. [Fondul B&CE pentru numerar.]
• B&CE Shariah Fund. [Fondul B&CE Shariah.]
• B&CE Ethical Fund. [Fondul B&CE Ethical.]
• B&CE Annuity Fund. [Fondul B&CE pentru rente viagere.]
Pentru a afla mai multe despre fiecare fond de investiți, accesați site-ul sau conectați-vă la contul
dvs. online.
Dacă alegeți unul sau mai multe dintre fondurile alese de dumneavoastră, veți fi responsabil pentru
gestionarea sumelor investite din contul personal în fiecare dintre fondurile selectate. Fondurile nu
includ un proces de glidepath, deci vă recomandăm să examinați în mod regulat selecția fondului dvs – și
atitudinea dvs. față de riscul investițional – cu cât sunteți mai aproape de vârsta de pensionare selectată.
Pentru a vă face investiția sau pentru a schimba investiția contului personal, conectați-vă la contul
dvs. online.
Riscul investițional și rentabilitatea investițiilor tind să fie direct proporționale. De obicei, cu cât
este mai mare rentabilitatea investiției, cu atât este mai mare riscul investițional. Cu toate acestea,
performanța anterioară nu reprezintă o garanție sau un ghid pentru performanța viitoare.

Cât costă The People’s Pension?
Există doar o singură taxă de 0,5 % din valoarea contului dvs. personal în fiecare an.
Altfel spus, vă percepem doar 50 de peni pe an pentru fiecare 100 lire sterline din valoarea
contului dvs. Această taxă se reflectă automat în valoarea contului dvs. personal.
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O pensie pe viață
Transferarea
Este posibil să puteți transfera orice alte beneficii de pensii pe care le aveți în schema The People’s
Pension.
Nu vom percepe taxe pentru acest lucru. Pentru informații suplimentare, inclusiv o copie a unui formular
de transfer, conectați-vă doar la contul dvs. online.

Părăsirea angajatorului
Dacă plecați de la angajatorul dvs. actual sau decideți să vă opriți contribuția la contul dvs. personal,
contul dvs. rămâne înregistrat la The People’s Pension (informații suplimentare sunt disponibile la cerere).
Chiar dacă schimbați locul de muncă, puteți continua să contribuiți la The People’s Pension. Fostul dvs.
angajator nu va mai contribui, dar noul dvs. angajator poate să contribuie. Cu toate acestea, puteți
continua să contribuiți chiar dacă noul dvs. angajator nu contribuie sau dacă desfășurați o activitate pe
cont propriu. Trebuie doar să descărcați un formular de debit direct din contul dvs. online.
Puteți transfera valoarea contului dvs. personal într-o altă schemă de pensii înregistrată. Nu percepem
taxe pentru transferurile din The People’s Pension.

În cazul în care vă schimbați angajatorul, puteți:
• Să continuați să faceți personal contribuțiile
• Să transferați pensia la o altă schemă de pensii înregistrată

Readerarea la schemă
Dacă după ce ați plecat, vă veți întoarce la The People’s Pension în viitor, vă vom reactiva contul
personal existent și vă vom asigura că orice contribuție nouă va intra în această schemă de pensie.
Veți avea un singur cont pentru totdeauna la The People’s Pension.

Cum avem grijă de banii dumneavoastră
The People’s Pension este o schemă de pensii premiată, administrată de B&CE, o societate nonprofit cu o experiență de peste 70 de ani în acordarea de beneficii financiare membrilor săi. Un
Administrator independent al companiei are responsabilitatea de a se ocupa de toate aspectele
legate de The People’s Pension. Se va asigura că The People’s Pension este condusă în interesul
membrilor săi și în conformitate cu normele și cu legea și se va asigura că opțiunile de investiții sunt
adecvate, iar administrarea respectă cele mai exigente cerințe.
Pentru mai multe informații, accesați site-ul nostru: www.thepeoplespension.co.uk/employees

Protecția membrilor
Pentru informații despre modul în care sunt protejate activele, consultați: www.thepeoplespension.
co.uk/employees/being-a-member-of-the-peoples-pension/security-your-savings/
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Cum obțineți beneficiile
Vă vom contacta înainte de vârsta de pensionare selectată, explicându-vă opțiunile și modul în care
puteți avea acces la economiile dvs. Opțiunile dvs. includ solicitarea unei sume forfetare, cumpărarea
unei rente viagere sau desemnarea drept disponibilă pentru retragerea de venituri (nu oferim toate
aceste opțiuni în acest moment, dar vă putem ajuta să vă transferați unde puteți beneficia de acestea).
Dacă nu ați selectat o vârstă de pensionare, în mod normal, vom folosi vârsta legală de pensionare
sau vârsta de pensionare pe care angajatorul dvs. a selectat-o în numele dvs. (a se vedea pagina 4).
Conectați-vă la contul dvs. online pentru a vizualiza sau a modifica vârsta de pensionare selectată.
În mod normal, nu puteți obține accesul la contul personal înainte de împlinirea vârstei de 55 de ani.
Acest lucru nu înseamnă că va trebui să nu mai lucrați pentru a vă accesa contul personal.
Puteți accesa mai devreme contul dvs. personal dacă din motive medicale nu vă puteți continua
activitatea profesională și, în consecință, ați încetat să mai lucrați. Dacă suferiți de o boală gravă (o
speranță de viață mai mică de 12 luni), este posibil să primiți întregul cont personal sub forma unei
sume forfetare de boală.
Dacă vă gândiți să accesați economiile de pensii, vă recomandăm să utilizați Pension Wise un
serviciu de îndrumare gratuit și imparțial, susținut de guvern. Puteți afla mai multe informații la
www.pensionwise.gov.uk sau sunați la 0800 138 3944 pentru o rezervare telefonică sau întâlnire
personală.

Cunoștințe cu privire la impozite:
În conformitate cu normele HMRC, există o limită a sumei totale pe care o puteți economisi în fiecare
an fiscal, în toate schemele de pensii înregistrate, și pentru care beneficiați de deducere fiscală pe
contribuțiile dvs. Limita maximă este de 100 % din câștigurile dvs. (până la cota anuală) sau 3.600 de lire
sterline brut, oricare dintre acestea este mai mare.
Limita pentru cota anuală neimpozabilă pentru anul fiscal curent este de 40.000 de lire sterline.
Această limită se aplică pentru toate contribuțiile dvs., deducerile fiscale și contribuțiile angajatorilor în
toate contractele dvs. de pensii. Dacă depășiți această limită veți suporta o taxă fiscală, cunoscută sub
denumirea de taxă pentru renta anuală.
Cota dumneavoastră neimpozabilă anuală va fi redusă dacă:
• luați sume în numerar din economiile dvs. de pensii ca sume forfetare flexibile (cunoscute și sub
denumirea de sume forfetare de pensii din fonduri neclasificate sau UFPLS) sau începeți să obțineți
bani dintr-o retragere cu acces flexibil. Dacă decideți să faceți acest lucru, veți fi supus unei reduceri
a cotei neimpozabile pentru pensiile de tip contribuții definite de 4.000 de lire sterline pentru
economiile viitoare făcute într-o pensie de contribuții definite, cum ar fi The People’s Pension.
• aveți venituri mari. Acest lucru îi afectează pe cei cu venituri ajustate (care includ valoarea oricărei
economii de pensii realizate în anul fiscal) de peste 150.000 de lire sterline și care au un prag de venit
(care exclude economiile dvs. de pensie) mai mare de 110.000 lire sterline. Dacă aveți un venit ajustat
de peste 150.000 de lire sterline într-un an fiscal, atunci cota dvs. neimpozabilă anuală pentru acel an
fiscal se va reduce treptat.
Acest lucru înseamnă că pentru fiecare 2 lire sterline de venit ajustat care depășește 150.000 lire
sterline, cota anuală neimpozabilă se va reduce cu 1 liră sterlină. Reducerea maximă este de 30.000
de lire sterline astfel încât orice persoană care are un venit ajustat de 210.000 lire sterline sau mai
mult va dispune de o cotă anuală neimpozabilă de 10.000 de lire sterline.
Normele privind cota neimpozabilă anuală redusă sunt complexe, așa că în acest document vom
prezenta numai un scurt rezumat. Dacă doriți informații suplimentare, accesați site-ul web al HMRC
la adresa: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/pensions-tax-manual/ptm057100
Este posibil să trebuiască să plătiți impozit dacă valoarea economiilor dvs. de pensie depășește cota
neimpozabilă pe toată durata vieții. Aceasta este limita totală a economiilor de pensii care se califică
pentru deducerea fiscală și se va aplica tuturor drepturilor de pensie pe care le-ați acumulat de-a lungul
întregii vieți active. Pentru anul fiscal curent, această limită este de 1 milion de lire sterline.
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Detalii suplimentare
Găsirea altor scheme de pensii
Dacă credeți că aveți nevoie de o altă schemă de pensii, dar nu sunteți sigur de detalii, serviciul de
supraveghere a pensiilor vă poate ajuta de obicei. Apelați serviciul la 0345 600 2537 sau accesați
www.gov.uk/find-lost-pension

Înșelătorii legate de pensii
Dacă vi se oferă acces rapid la pensia dvs. sau la o schemă care pare prea bună pentru a fi adevărată,
există șanse să nu fie adevărată. Dacă doriți să aflați mai multe, sunați la Serviciul de consultanță
pentru pensii la numărul 0300 123 1047 sau accesați www.pensionsadvisoryservice.org.uk

Vă răspundem la toate preocupările
Scopul nostru este de a furniza un serviciu de înaltă calitate tuturor membrilor și beneficiarilor.
Cu toate acestea, în cazul puțin probabil că sunteți nemulțumiți de serviciul nostru, vom asculta și
vom soluționa preocupările dvs. în mod corect și prompt.
Avem speranța că putem rezolva pe deplin orice nelamurire, în mod informal, prin linia de asistență
telefonică din Marea Britanie. Dacă, după ce ați vorbit cu un membru al echipei și ați trecut
prin procesul nostru intern pentru soluționarea preocupărilor dvs., simțiți că problema nu a fost
soluționată în mod satisfăcător, derulăm o procedură de soluționare internă a litigiilor (IDRP).
IDRP este un proces formal, alcătuit din două etape, care vă este pus la dispoziție în cazul în care
o reclamație se transformă în litigiu care trebuie să fie soluționat.
Pentru a prezenta un litigiu și pentru a începe inițiativa IDRP, solicitați o copie a Formularului pentru
litigii, contactând-ne la adresa de mai jos:
The Customer Services Manager, The People’s Pension,
Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QP
De asemenea, puteți solicita o copie a formularului online la adresa: info@bandce.co.uk
Serviciul de consultanță pentru pensii (TPAS) este o organizație independentă disponibilă în orice
moment pentru a oferi consultanță gratuită membrilor schemei de pensii și beneficiarilor acestora.
Puteți contacta TPAS în orice moment dacă aveți întrebări legate de pensie sau probleme pe care nu
ați reușit să le rezolvați cu Administratorul schemei sau în cadrul procedurii IDRP.
Site-ul: www.pensionsadvisoryservice.org.uk
Adresa poștală: The Pensions Advisory Service, 11 Belgrave Road, Londra SW1V 1RB
În cazul în care litigiile rămân nerezolvate după implicarea TPAS, acestea pot fi adresate
Ombudsmanului pentru pensii care poate investiga și soluționa orice plângere sau litigiu, de fapt sau
de drept, în legătură cu o schemă de pensii.
Site-ul: www.pensions-ombudsman.org.uk
Adresa poștală: The Pensions Ombudsman, 11 Belgrave Road, Londra SW1V 1RB
Autoritatea de reglementare în domeniul pensiilor poate interveni în derularea schemelor în care
administratorii, angajatorii sau consultanții profesioniști nu și-au îndeplinit sarcinile.
Site-ul: www.thepensionsregulator.gov.uk
Adresa poștală: The Pensions Regulator, Napier House, Trafalgar Place, Brighton BN1 4DW

08 The People’s Pension

Declarație de confidențialitate
B&CE
B&CE și societățile asociate (inclusiv The People's Pension Trustee Limited) colectează și utilizează
datele cu caracter personal cu privire la membrii schemei. Toate datele cu caracter personal sunt
păstrate și prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor din 1998.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm
Aceste informații sunt utilizate pentru:
•  Furnizarea și întreținerea polițelor dumneavoastră sau a altor drepturi la beneficii
•  Furnizarea de informații despre produsele și serviciile pe care le oferim
•  Respectarea cerințelor legale și de reglementare.

Informații suplimentare
Puteți obține mai multe detalii cu privire la modul în care vă folosim informațiile, inclusiv cum puteți
stabili preferințele dvs. de marketing, accesând www.bandce.co.uk/Privacy-policy. De asemenea,
ne puteți contacta la Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QP Tel: 0300 2000 444.

Unde pot obține consultanță?
Noi nu suntem autorizați să oferim consultanță financiară, dacă aveți întrebări cu privire la
situația dvs. personală, vă rugăm să discuțați cu un consilier profesionist, autorizat să ofere
consultanță financiară. Consultanții pot percepe taxe pentru orice servicii de asistență sau
de consultanță prestate. Dacă nu aveți un consultant financiar, puteți găsi unul în zona dvs.
vizitând www.unbiased.co.uk.
Dacă vă apropiați de vârsta de pensionare și alegeți ce să faceți cu economiile dvs. de pensii,
este important să solicitați îndrumare și consultanță. Vizitați www.thepeoplespension.
co.uk/employees/your-retirement/your-guidance-and-advice-options.
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Informații cu privire la The People’s Pension
Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații despre
The People’s Pension, cum ar fi o copie a normelor schemei
sau a raportului și conturilor anuale ale schemei, vă rugăm
să ne contactați.
	
www.thepeoplespension.co.uk
info@bandce.co.uk
	0300 2000 444
Beneficiile schemei pot fi acordate numai în conformitate cu
normele Trustului (astfel cum sunt modificate periodic), care
formează temeiul legal al schemei și orice cerințe imperative
prevăzute în legislație sau de HM Revenue & Customs. Dacă
există o diferență între această publicație și normele Trustului
sau orice legislație, normele Trustului prevalează.
Informațiile din această broșură sunt corecte începând cu aprilie 2017 și pot fi modificate.

Informațiile dumneavoastră sunt actualizate?

The People's Pension Trustee Limited
Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QP.  
Tel 0300 2000 555 Fax 01293 586801 www.bandce.co.uk  
Înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu nr. 8089267.
Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, apelul dumneavoastră poate fi înregistrat.  

BR TPP 0066.0417

Asigurați-vă că avem adresa dvs. de e-mail și
numărul de telefon corecte, astfel încât să vă putem
oferi informații actualizate în legătură cu economiile
dvs. la: www.bandce.co.uk/onlineaccount

