
 

 Fondul AZT Vivace Fondul AZT Moderato 

 

Comisioane suportate din contributiile participantului 

Comision de 
administrare 

4,95% - pana pe 30.09.2019  4,95% - pana pe 30.09.2019  

1,4% - incepand cu 01.10.2019 1,4% - incepand cu 01.10.2019 

retinut din fiecare contributie inainte de convertirea acesteia in unitati de fond 

  Comisioane suportate din activul fondului 

Comision anual 
de administrare 

1,5%/an - pana pe 30.09.2019  1,09%/an - pana pe 30.09.2019  

0,154%/luna - incepand cu 01.10.2019 0,12%/luna-incepand cu 01.10.2019 

Comision de 
depozitare 

15.000 euro/an 15.000 euro/an 

Taxa de auditare 
a fondului 

16.500 RON pe an, fara TVA 19.000 RON pe an, fara TVA 

Alte comisioane 

 
- comision pentru pastrarea in siguranta a valorilor mobiliare: până la 0,23%/an; 
- comisioane bancare: comisioanele retinute de bancile comerciale / BNR; 
- comisioane de tranzactionare: pana la 0.5% din valoarea tranzactiei pe burse; 
comision SAFIR (conform grilei BNR) pentru intermediere tranzactii pe piata 
primara cu titluri de stat in lei; 50 lei plus comision SAFIR (conform grilei BNR) 
pentru intermediere tranzactii pe piata secundara cu titluri de stat / certificate de 
trezorerie denominate in lei; maxim 25 euro plus comision SAFIR pentru 
intermediere tranzactii pe piata secundara cu instrumente denominate in alte valute; 
8 euro/tranzactie/tip de tranzactie cu decontare pe pe piata locala;  
23 euro/tranzactie/tip de tranzactie cu decontare pe piate externe mature;  
30 euro/tranzactie/tip de tranzactie cu decontare pe piate externe emergente;  
10 euro/modificare sau anulare tranzactie; 50 lei + comision SAFIR/simbol + 
comision Roclear/simbol pentru transfer de portofoliu titluri de stat (BVB/OTC, OTC/ 
BVB, alți dealeri piață); 
 

  Comisioane suportate din activul participantului 

Penalitati de 
transfer 

- 5% in cazul in care transferul se realizeaza mai devreme de 2 ani de la aderarea 
la fondul de pensii administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP. 
- 0% pentru transfer intre fonduri de pensii administrate de Allianz-Tiriac Pensii 
Private SAFPP. 

Tarife pentru 
servicii de 
informare 
suplimentare 

Administratorul poate decide, la alegerea sa, sa perceapa tarife pentru serviciile de 
informare suplimentare a caror valoare nu va depăşi costul efectiv al punerii la 
dispoziţie al informaţiilor. 

 


