
PLIANT INFORMATIV



ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. 

Dacă doriţi să deveniţi participant la unul dintre fondurile de pensii 
private administrate de Allianz-Țiriac Pensii Private vă recomandăm 
să studiaţi broşura adresată potenţialilor participanţi şi/sau broşura 
adresată angajatorilor acestora şi să ne contactaţi folosind una dintre 
modalitățile de contact detaliate pe ultima pagină a acestui pliant

SAU

scrieţi-ne acum la rubrica Solicitare on-line în vederea aderării 
disponibilă pe pagina de web www.aztpensii.ro şi veţi fi contactat 
de către un specialist, care vă va oferi toate informaţiile dorite despre 
aderare. Va trebui să urmaţi paşii indicaţi de către acesta.

Cum puteţi să deveniţi
participant la unul dintre

fondurile de pensii private administrate
de Allianz-Țiriac Pensii Private



 www.aztpensii.ro

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

Puteţi vizualiza oricând sumele acumulate în contul dumneavoastră 
individual accesând rubrica Contul meu existentă pe pagina noastră 
de web www.aztpensii.ro, prin introducerea datelor de identificare 
obligatorii: CNP-ul şi Codul PIN (informaţii suplimentare regăsiți pe 
pagina noastră de web)

SAU

solicitaţi lămuriri suplimentare folosind una dintre modalităţile de 
contact detaliate pe ultima pagină a acestui pliant.

Dacă doriţi să aflaţi
situaţia contului

dumneavoastră individual



În cazul în care una sau mai multe dintre datele dumneavoastră 
personale au fost modificate (serie și număr BI/CI, nume/prenume, 
adresa etc.), vă solicităm să ne transmiteți, în cel mai scurt timp, prin unul 
dintre mijloacele de contact detaliate pe ultima pagină a acestui pliant, 
o copie a actului dumneavoastră de identitate actualizat, completată cu 
sintagma “Conform cu originalul” și având semnătura dumneavoastră, 
în calitate de titular, pe aceeași pagină. În plus, vă reamintim că aveți 
obligația legală de a ne transmite o copie a noului act de identitate emis, 
în forma mai sus menționată

SAU
în cazul în care v-ați modificat datele de contact (e-mail, adresa de 
corespondență, telefon etc.), accesați rubrica Broșuri și formulare 
existentă pe pagina de web  www.aztpensii.ro, completați Formularul 
pentru modificarea Datelor Personale și expediați-l prin poștă la sediul 
Allianz-Țiriac Pensii Private la adresa pe care o regăsiți pe ultima pagină 
a acestui pliant.

ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. 

Cum anuntaţi 
modificările 

datelor personale



 www.aztpensii.ro

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

Dacă doriți să faceți modificări de 
date conținute în Actul  

individual de aderare Pilon III

Pentru modificarea datelor conţinute în Actul individual de aderare 
Pilon III (reluarea, suspendarea sau încetarea plăţii contribuției, 
modificarea valorii contribuției, modificarea datelor angajatorului 
etc.), puteţi să ne contactaţi folosind una dintre modalitaţile de contact 
detaliate pe ultima pagină a acestui pliant

SAU

accesaţi rubrica Broşuri şi formulare existentă pe pagina de 
web www.aztpensii.ro, completaţi Formularul de modificare a 
datelor înscrise în Actul individual de aderare Pilon III şi expediaţi-l 
prin poștă la sediul Allianz-Țiriac Pensii Private la adresa pe care o 
regăsiți pe ultima pagină a acestui pliant.

MODIFICARE DATE 
ACT INDIVIDUAL
DE ADERARE PIII



ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. 

Dacă doriţi să intraţi
în posesia activului net acumulat

(sumele acumulate în contul individual)

Acest lucru este posibil NUMAI dacă vă aflaţi într-una dintre 
următoarele trei situaţii:

1. sunteți pensionat pentru limită de vârstă în sistemul pensiilor   
publice (Pilon II) sau aţi împlinit vârsta de 60 ani (Pilon III);

2. sunteţi pensionat de invaliditate de gradul I sau de gradul II, 
nerevizuibil, în condiţiile Legii pensiilor publice;

3. sunteţi moştenitorul legal al unui participant decedat.

Pentru întocmirea documentației necesare plății/transferului 
activului  net  vă rugăm să ne contactaţi folosind una dintre 
modalitățile de contact detaliate pe ultima pagină a acestui pliant.



 www.aztpensii.ro

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

Dacă doriți să vă transferați la un 
fond de pensii private administrat 

de Allianz-Țiriac Pensii Private

Pentru a vă putea transfera activul personal (sumele acumulate la zi 
în contul dumneavoastră individual) către un fond de pensii privat 
administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private, contactaţi-ne folosind una 
dintre modalitățile de contact detaliate pe ultima pagină a acestui pliant

SAU

accesaţi rubrica Cum te poţi transfera existentă pe pagina de  
web www.aztpensii.ro.



    
 

    
 

   
   

    

  

    
 

    
 

   
   

    

  

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


