
Fericirea înseamnă să te poţi bucura de 
lucrurile simple. La orice vârstă. Fără griji. 

BROȘURĂ PERSOANĂ FIZICĂ



beneficii

Economisiţi pentru
 viitorul dumneavoastră!

 

Planul TĂU de pensie

Economisirea pentru perioada retragerii din 
activitate ar trebui să însemne pentru fiecare 
dintre noi mai mult decât contribuţia obligatorie 
plătită către sistemul public de pensii, datorită 
realităţii vremurilor pe care le trăim. Azi realitatea 
ne arată că statul nu mai dispune de resursele 
necesare asigurării unui trai decent pentru 
cetăţenii săi pensionari. 

E timpul să economisiţi, atât pentru dumneavoastră, cât 
şi pentru familie, să decideţi pentru o pensie mai 
aproape de dorinţele şi aspiraţiile pe care le aveţi în ceea 
ce priveşte viitorul. 
  
Aveţi la dispoziţie două moduri practice şi eficiente 
prin care puteţi economisi bani pentru pensia 
dumneavoastră,  în afară de pensia de stat (PILON I): 
PENSIA ADMINISTRATĂ PRIVAT (PILON II) ŞI PENSIA 
FACULTATIVĂ (PILON III). 
  
Veniturile din aceste surse vor constitui, la momentul 
potrivit, PENSIA DUMNEAVOASTRĂ, suportul pentru un 
trai decent. 
  
ACUM e timpul să vă planificaţi 
singuri viitorul şi nu lăsaţi în grija 
statului ce puteţi face dumneavoastră!

econom
ii

Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. 



Pentru o totală transparenţă şi consolidarea încrederii dumneavoastră, veţi şti 
în fiecare clipă ce se întâmplă cu banii economisiţi pentru pensie, câţi s-au 

acumulat la zi şi, cel mai important, veţi avea controlul asupra lor. 
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de calitatea serviciilor administratorului ales, vă puteţi 

alege un altul de pe piaţă la care să vă transferaţi banii acumulaţi până la acel moment.  
Statul veghează asupra corectitudinii şi eficienţei funcţionării acestui sistem. ASF 
(Autoritatea de Supraveghere Financiară) este autoritatea care are  drept misiune, în 
mod special, protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor. 
Prin lege a fost stabilit un sistem complex de garanţii care să asigure participanţii de 
corecta administrare a banilor economisiţi, precum: garantarea contribuţiilor nete, 
constituirea provizioanelor tehnice, rata minimă de rentabilitate, participarea administra-
torului cu contribuții la fondul de garantare etc. 
Economiile acumulate pentru pensie sunt proprietatea dumneavoastră şi veţi 
beneficia de acestea personal.

siguranţă Pensia administrată privat
(Pilon II) 

 
 

Statul cedează unui administrator 
privat ales de dumneavoastră o 
parte din contribuţiile pe care le 
plătiţi lunar în sistemul public 
de pensii.  

Aderarea la  un fond de pensii 
administrat privat reprezintă 
dreptul fiecărui participant  la 
o pensie mai bună, un drept 
care se cere exercitat. 

Aveți dreptul să alegeți, NU VĂ LĂSAȚI REPARTIZAT ALEATORIU!

PERSOANELE ELIGIBILE care nu 
aleg un administrator prin 
proprie voinţă, vor fi oricum 
repartizate aleatoriu la unul 
dintre administratorii existenţi 
în piaţă. 

Aderarea la un fond de pensii administrat privat este obligatorie pentru toate 
persoanele cu vârsta până în 35 de ani care devin plătitori de contribuţii în sistemul 
public de pensii pentru prima dată (persoane eligibile). 
Între 35-45 de ani aderarea la un fond de pensii administrat privat este opţională şi, 

de asemenea, trebuie privită ca o metodă de suplimentare a pensiei de stat. 

Administratorul ales va acumula 
aceste contribuţii pentru dumnea- 
voastră într-un cont individual şi 
le va investi pentru a le creşte în 
timp valoarea. 

Liberă

alegere

Fond de pensii administrat privat AZT VIITORUL TĂU



Este singura soluţie de economisire pentru o pensie decentă, pe care dumneavoastră 
o puteţi controla din toate punctele de vedere.

> Puteţi contribui la fondurile de pensii facultative administrate 
de Allianz-Ţiriac Pensii Private cu orice sumă între 50 lei şi 15% 
din venitul salarial brut sau din venitul asimilat acestuia. 

> Puteţi modifica, suspenda, relua sau înceta plata contribuţiei 
oricând.

> Veţi putea economisi mai mult în perioadele în care câştigaţi 
mai bine sau veţi putea reduce contribuţia în perioadele de criză.

> Contribuţiile sunt deductibile fiscal în limita legală, deci valoarea veniturilor 
dumneavoastră este mai mare cu valoarea impozitului aferent contribuţiilor.

>  Fondurile de pensii nu pot da faliment. 

>  Legea prevede o serie de garanţii pentru a vă proteja 
interesele, precum: separarea activelor fondurilor de 
pensii de activele administratorului şi participarea 
administratorului cu contribuţii la fondul de garantare. 

>  Accesul dumneavoastră la situaţia contului este 
neîngrădit şi transparent, puteţi vizualiza oricând 
sumele acumulate în contul dumneavoastră  
individual și vă puteți decide viitorul.

     

Cu Allianz-Ţiriac Pensii Private,
pensia facultativă este investiţia ta directă

în VIITORUL TĂU şi al celor dragi! 

Gar
an
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PENSIA FACULTATIVĂ (Pilon III)
Soluţia care face diferenţa

Accesibil

(flexibil)

Fond de pensii facultative AZT MODERATO
Fond de pensii facultative AZT VIVACE



Dispuneţi de venituri provenite din salariu sau venituri de natură profesională? 
Dacă DA:

> Vă stabiliţi nivelul contribuţiei, în funcţie de posibilităţi, iar angajatorul poate 
contribui eventual şi el în contul dumneavoastră (minim 50 lei, maxim 15% din 
venitul salarial brut sau din venitul asimilat acestuia).

> Alegeţi un administrator şi un fond de pensii, după ce vă 
informaţi asupra aspectelor importante din prospectele 
fondurilor. Acestea sunt accesibile pe pagina de internet 
www.aztpensii.ro, la sediul Allianz-Ţiriac Pensii Private sau la 
agentul de marketing. Orice întrebări despre aspectele care 
pot contribui la decizia dumneavoastră  vă vor fi lămurite cu 
prioritate prin intermediul specialiștilor Allianz-Ţiriac Pensii 
Private.

> Semnaţi un act individual de aderare şi începeţi să 
economisiţi lunar. 

>  Angajatorul dumneavoastră se poate ocupa de virarea contribuţiilor, reţinându-le 
direct din salariu şi virându-le la fondul de pensii ales. Pentru aceasta nu trebuie 
decât să îi puneţi la dispoziţie o copie a actului individual de aderare.

> Administratorul se ocupă de restul: investeşte banii 
dumneavoastră în mod prudent, în scopul creşterii 
constante a sumelor cu care aţi contribuit pentru pensie în 
condiţii de maximă siguranţă.

> Puteţi oricând să modificaţi, să suspendaţi, să reluați sau să  
încetaţi contribuţia aleasă iniţial, dar nu uitaţi: SCOPUL 
DUMNEAVOASTRĂ FINAL ESTE SĂ VĂ CONSTRUIŢI O PENSIE MAI BUNĂ PRIN 
ACUMULARE PERMANENTĂ! 

> Prin accesul instant la valoarea contului, administratorul asigură transparenţa 
totală a operaţiunilor. Puteţi oricând să vizualizaţi valoarea activului 
personal din contul dumneavoastră. 

Pensia ta

profit

  

Cum funcţionează
sistemul de PENSII FACULTATIVE?

 

  

transparenţă

Fond de pensii facultative AZT MODERATO
Fond de pensii facultative AZT VIVACE



Cât de devreme
înseamnă „prea deveme“?
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Vă aflaţi pe lungul drum al vieţii, poate chiar la  
început.  

Vă câştigaţi existenţa zilnică prin propriile forţe, vă 
bucuraţi ACUM de roadele muncii, însă aţi început 
să şi economisiţi?

Încă de la primul salariu ar trebui să vă gândiţi şi la 
ultimul, dar mai ales la ce va fi după. 

Niciodată nu este prea devreme, niciodată nu 
este prea târziu pentru a vă planifica retragerea 
din activitate! 

Cu pensia facultativă de la Allianz-Ţiriac Pensii 
Private, soluţia de economisire modernă, eficientă 
şi flexibilă, vă puteţi planifica retragerea din activi-
tate, economisind uşor şi sigur.  

Fie că ne place sau nu, vârsta a treia este o parte 
importantă din viaţa noastră. 
Din fericire,  ACUM  ea poate fi planificată!  

eficacitate

Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. 



Vreţi să îi oferiţi azi totul copilului
dumneavoastră? La fel veţi vrea şi 

peste 20 de ani!

priorităţi

 
 
  

Părinţii noștri nu au avut această şansă.
ACUM ea există! DECIDEŢI PENTRU VIITOR! 

Familia înseamnă totul pentru dumneavoastră şi doriţi să le oferiţi persoanelor 
dragi tot ceea ce au nevoie.

Sunteţi tentaţi să plasaţi economisirea pentru perioada retragerii din activi-
tate pe ultimul plan. Credeţi că este o decizie corectă?

Nu sacrificaţi liniştea viitoare a copilului 
dumneavoastră, lăsându-vă  la voia întâm- 
plării existenţa de după retragerea din              
activitate. 

Planificaţi-vă ACUM cheltuielile în aşa 
fel încât să puteţi economisi ceva şi 
pentru pensie. Aveţi ocazia să evitaţi să 
deveniți o povară pentru copilul dumnea- 
voastră, pe care doriţi să-l protejaţi, 
ACUM, DAR ŞI ÎN VIITOR.

Este momentul să vă planificaţi 
independenţa financiară de după 
retragerea din activitate pentru a 
putea să dăruiţi bucurii nepoţilor cu 
aceeaşi uşurinţă cu care acum le dăruiţi 
copilului dumneavoastră.

linişte

familie

Fond de pensii facultative AZT MODERATO
Fond de pensii facultative AZT VIVACE
Fond de pensii administrat privat AZT VIITORUL TĂU



    
 

    
 

   
   

    

  

Adresă poştală:

Modalități de contact:

Telefoane*:

ALLIANZ -ȚIRIAC PENSII PRIVATE
Str. Emanoil Porumbaru 85-87, Sector 1
București, Cod poștal: 011424

08008PENSII (08008736744), apel gratuit, 
disponibil numai în reţeaua Romtelecom
021 20 72 166 disponibil din orice reţea
0752 143 563 disponibil din orice reţea

E-mail: info@aztpensii.ro

Website: www.aztpensii.ro

Facebook: www.facebook.com/aztpensii


