CASA DE PENSII SI AJUTOAREA CULTULUI CRESTIN BAPTIST DIN ROMANIA
Str. Dambovița, nr. 9-11
Sector 6, Bucureștyi

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA

Nr.

din ziua

luna

anul

Incheiat intre CASA DE PENSII SI AJUTOARE a Cultului Crestin Baptist, reprezentata prin presedinte,
pastor Ioan Ardelean in calitate de asigurator,cu sediul in Bucuresti str. Dambovitei nr. 9 – 11, sector 6.
si:
in calitate
de asigurat,
posesor al
codului personal de asigurari sociale (CNP)
Actul de identitate:

Seria Nr.

Adresa:
Localitatea:
Strada:
Nr.
Etaj Ap.

Bloc

Sc

Of. Postal:

Judet

Sector

Telefon
1.Obiectul contractului este asigurarea in sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ,
reglementat prin Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la Casa de Pensii si Ajutoare.
3.Conditii de asigurare :
3.1. Venitul asigurat este de
lei (in cifre).
3.2. Cota de contributie este de

2 5 ,

0 0

% (pentru conditii normale de munca )

3.3. Cuantumul contributiei de asigurari sociale :
3.4. Contul in care se plateste contributia de
asigurari sociale, deschis la
B.C.R. Sucursala sector 1 Bucuresti, este : RO61 RNCB 0072 0497 0366 0001
3.5. Plata se poate face atat in numerar, la Casieria CPA, cat si prin alte mijloace de plata prevazute de
lege.
3.6.Termenul de achitare a contributiei este :
lunar , dar nu mai tarziu de ultima zi
25
lucratoare a lunii pentru care se face plata.
3.7. Plata se poate face si anticipat, pentru

1

2

luni (maxim 12 luni, calculate de la data

intrarii in vigoare a prezentului contract).

4. Obligatiile Casei de Pensii si Ajutoare :
4.1. Plata prestatiilor de asigurari sociale prevazute in Capitolul V la art. 35 - art. 58 din Regulamentul
(Statutul) de organizare si functionare a CPACCB, respectiv: pensia pentru limita de varsta, pensia de
invaliditate, pensia de urmas, ajutor de deces.
4.2. Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioada de
cotizare.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. Achitarea contributiei de asigurari sociale in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3 din prezentul
contract.
5.2. Achitarea de majorari de intarziere pentru neplata contributiei de asigurari sociale la termenul
prevazut in contract.
Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in contract genereaza plata de majorari de
intarziere pentru fiecare zi de intarziere, a caror cota se stabileste prin lege.
5.3. Instiintarea CPA asupra modificarilor survenite in termenii prezentului contract.
5.4. Sa prezinte CPA documentele necesare pentru stabilirea si plata prestatiilor de asigurari sociale
prevazute la pct. 4.1 din prezentul contract.
5.5. Sa se prezinte la sediul Casei atunci cand este solicitat, respectand termenul stabilit de invitatie.
6. Clauze:
6.1. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia de
asigurari sociale, precum si majorarile de intarziere daca este cazul.
6.2. In cazul rezilierii contractului, contributia de asigurari sociale achitata nu se restituie; stagiul de
cotizare realizat pana la data rezilierii contractului, se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.
6.3. Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare sociala;
6.4. Contributia de asigurari sociale nu este impozabila.
6.5. Contestatiile referitoare la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale prevazute la pct. 4.1. din
prezentul contract se adreseaza, in termen de 30 de zile de la comunicarea,Casei dei Pensii si Ajutoare a
Cultului Crestin Baptist.
6.6. Acordarea prestatiilor de asigurari sociale prevazuta la pct. 4.1 se face la cerere si se achita
beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.
6.7. Prestatiile de asigurari sociale prevazute la pct. 4.1 din prezentul contract pot fi solicitate pe baza
actelor justificative in termenul general de prescriptie calculate de la data la care beneficiarul era
indreptatit sa le solicite ; cuantumul acestor drepturi se achita la nivelul cuvenit la data cand beneficiarul
era in drept sa le solicite.
6.8. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege constituie motiv de reziliere a
prezentului contract. In acest caz, rezilierea se face incepand cu luna urmatoare celei pentru care s-a
achitat contributia.
6.9. In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de
forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
6.10. Modificarea oricaror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al
ambelor parti, prin act aditional. Cand una din parti nu este de acord cu modificarea solicitata de
cealalta parte, contractual se deruleaza in conditiile anterioare, cu exceptia situatiei in care se solicita
rezilierea lui.
7. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt
de competenta completelor specializate pentru asigurari sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de
apel, sau dupa caz, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii.
PRESEDINTE

ASIGURAT

Ioan Ardelean

