
        

Vă mulţumim din nou pentru alegerea pe care aţi făcut-o acordându-ne încrederea administrării banilor dumneavoastră în Fondul de pensii la 
care sunteţi participant. Acesta este al treilea an de la lansarea sistemului de pensii private în care transmitem informarea anuală către 
participanţii noştri, informare care să vă lămurească asupra situaţiei contului dumneavoastră în anul 2009.

Allianz-Ţiriac Pensii Private a iniţiat odată cu prezenta informare anuală şi campania de informare cu privire la beneficiile sistemului privat de 
pensii. Fiind deja participant la unul dintre fondurile private de pensii alături de cei peste 1,3 milioane de participanţi, considerăm că puteţi face 
întotdeauna mai mult pentru dumneavoastră. De aceea, noi vă informăm despre toate posibilităţile prin care puteţi să vă suplimentaţi veniturile 
la vârsta pensionării.

Nu uitaţi că aveţi posibilitatea, dacă îndepliniţi condiţiile legale, să fiţi participant la ambii piloni de pensii private, PILONUL II – PENSII PRIVATE OBLIGATORII 
şi PILONUL III - PENSII FACULTATIVE, şi, dacă nu aţi aderat până acum, este timpul s-o faceţi! Ajutaţi-i şi pe cei dragi din jurul dumneavoastră - familie, 
prieteni, colegi - să înţeleagă beneficiile sistemului de pensii private şi să adere la un fond de pensii administrat în sistem privat! Cu siguranţă aceştia 
vă vor mulţumi. 

PENTRU CONSILIEREA DUMNEAVOASTRĂ, CONTACTAŢI-NE  LA TELEFON: 08008PENSII (08008736744)

Vă prezentăm câteva referinţe generale legate de sistemul de pensii private. Este evident că, nici în prezent, nici în viitorul previzibil, sistemul 
de pensii de stat nu va mai putea oferi decât pensii sub aşteptările dumneavoastră. Majoritatea populaţiei active a ales deja să participe la unul 
dintre fondurile de pensii private existente la ora actuală pe piaţă, alături de pensia de stat. 
Iată cum arată sistemul de pensii azi în România:

PILONUL I şi PILONUL II sunt concepuţi pentru a răspunde nevoilor de bază ale participanţilor. PILONUL III însă este conceput pentru toţi cei care 
doresc ceva mai mult la vârsta pensionării decât simpla supravieţuire. Având şi o pensie facultativă, pe lângă cea de stat şi cea privată obligatorie, 
probabilitatea ca dumneavoastră să vă puteţi păstra un standard de viaţă decent în momentul în care nu veţi mai lucra, este mult mai mare. 

Bucură-te de viitor împreună cu Allianz-Ţiriac Pensii Private!

Cu deosebit respect, Crinel Valer Andanut
Director General

-  Legea 19/2000
-  Contribuţia angajatului în 2009: 

de la 10,5% din salariul brut al angajatului
-  Contribuţia angajatorului în 2009: de la 

20,8% din venitul brut realizat al 
angajatului

-  Legea 411/2004
-  Fond de pensie obligatoriu 
-  2009: contribuţie de 2% din salariul brut 

al angajaţilor cu vârsta până la 35 ani
-  2010: contribuţie de 2,5% din salariul brut 

al angajaţilor cu vârsta până la 35 ani
-  Pensie opţională pentru cei între 35-45 ani

- Legea 204/2006
- Fonduri de pensii facultative 
- Contribuţie max. 15% din salariul 

brut/venituri asimilate
- Deductibilă în limita:

- 400 euro/an/angajat 
- 400 euro/an/angajator
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SISTEMUL DE PENSII

PILON I PILON II PILON III

PENSIA DE STAT PENSIA PRIVATĂ OBLIGATORIE
Pensie suplimentară

celei de la stat

PENSIA FACULTATIVĂ
Pensie suplimentară 

celei de la stat
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IMPORTANT DE REŢINUT!

  Pentru ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate în evidenţele noastre, iar contul dumneavoastră să fie administrat corect, avem 
rugămintea să ne informaţi referitor la modificarea elementelor de identificare şi/sau de contact. Astfel, este necesar să transmiteţi o 
notificare în scris adresată atât nouă cât şi angajatorului dumneavoastră, după caz, însoţită de copii ale actelor doveditoare eliberate de 
instituţiile abilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea acestora. Asiguraţi-vă că ne transmiteţi o copie lizibilă a 
documentului dumneavoastră de identitate, semnată în original pentru conformitate pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin 
copiere. 

Transmiterea documentaţiei solicitate se va realiza prin poştă la adresa: 

ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE, str. Ion Slătineanu nr. 6, et. 3-4, Bucureşti, sectorul 1, cod poştal 010602.
 
Vă rugăm să ţineţi cont că netransmiterea documentului solicitat în termenul prevăzut poate atrage după sine nealocarea corespunzătoare 
a contribuţiilor cuvenite în contul personal. 

 Verificaţi periodic situaţia contului personal folosind instrumentul pus la dispoziţie de către noi (secţiunea Contul Meu disponibilă pe pagina 
de internet http://pensii.allianztiriac.ro/) şi informaţi-ne ori de câte ori observaţi că o plată efectuată nu se reflectă în situaţia contului 
dumneavoastră.

 Pentru participanţii la fondurile de pensii facultative

Pentru o bună administrare a banilor dumneavoastră, este important să luaţi la cunoştinţă următoarele aspecte:

{ În cazul în care faceţi dumneavoastră personal plata contribuţiilor la un oficiu bancar, rugaţi-l pe funcţionarul bancar să treacă obligatoriu 
ca referință de plată şi Codul Numeric Personal al dumneavoastră, astfel încât să se asigure o corectă alocare a contribuţiilor plătite în 
contul dumneavoastră;

{ În cazul în care aţi primit din partea noastră o scrisoare privind restanţe la plata contribuţiilor, iar dumneavoastră aţi efectuat plata acestora 
la data primirii scrisorii, vă rog să luaţi legătura cu noi în scopul clarificării situației;

Pentru orice clarificări sau informaţii în legătură cu calitatea dumneavoastră de participant la unul dintre Fondurile de pensii administrate de  
Allianz-Ţiriac Pensii Private, specialiştii noştri sunt pregătiţi să vă răspundă la:

telefon 08008PENSII (08008736744) - apel gratuit din reţeaua Romtelecom  
telefon mobil 0752143563 
fax 021-2072170
e-mail: pensii@allianztiriac.ro.
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INFORMARE ANUALĂ CĂTRE PARTICIPANT 

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

Luna Data 
convertirii 

contribuţiei

Contribuţie 
convertită în 

unităţi de 
fond

Valoarea 
unităţii de 

fond la data 
convertirii 

contribuţiei

Număr de 
unităţi de 

fond 
alocate/luna

Număr de 
unităţi de 

fond 
cumulat

Valoarea 
unităţii de 

fond în 
ultima zi a 

lunii

Activul 
personal în 
ultima zi a 

lunii

Contribuţia 
datorată 
conform 

actului de 
aderare

Contribuţie 
plătită

* Administratorul S.C. ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. este denumit pe parcursul 
prezentei informări ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE.
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Vã prezentãm detaliat situaþia activului dumneavoastrã personal în anul 2009 la Fondul de pensii facultative AZT Moderato la
care  aþi  ales  sã  fiþi  participant,  precum ºi  situaþia  financiarã  a  administratorului,  S.C.  ALLIANZ  -ÞIRIAC  PENSII  PRIVATE
Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A.

Activul personal reprezinta suma acumulatã în contul dumneavoastrã ºi se calculeazã prin înmulþirea numãrului de unitãþi de
fond din cont ºi valoarea la zi a unei unitãþi de fond. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat pentru acordarea de
credite sau pentru a garanta credite.

Atât acumulãrile din contribuþia dumneavoastrã, cât ºi rezultatele investirii acestora vor sta la dispoziþia dumneavoastrã dupã
perioada de economisire, oferindu-vã posibilitatea de a vã putea bucura de prosperitate la pensie, alãturi de familie ºi cei
dragi, la standardul de viaþã dorit.

Vã puteþi verifica în orice moment contul personal de pensie privatã pe Internet, la adresa http://pensii.allianztiriac.ro/,
secþiunea Contul meu, Log In. Sunt banii dumneavoastrã, asupra cãrora aveþi drept de proprietate ºi pe care noi ii
administrãm cu responsabilitate ºi profesionalism!

I.   Informaþii privind activul personal al participantului în anul 2009

a)  Denumirea  fondului:  Fondul  de  pensii  facultative  AZT  Moderato  având  cod  de  înscriere  în  Registrul  Comisiei  de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) FP3 - 1024 
b) Denumirea administratorului: S.C. ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii
private S.A.* având cod de înscriere în Registrul CSSPP SAP-RO-21451764
c) Denumirea auditorului: S.C. KPMG AUDIT S.R.L. având cod de înscriere în Registrul CSSPP AUD-RO-13009626
d) Denumirea depozitarului: BRD - Groupe Societe Generale S.A. având cod de înscriere în Registrul CSSPP
DEP-RO-373958
e) Numãrul ºi data actului de aderare 001348370 din data 20.10.2008
f) Prezentarea evoluþiei activului dumneavoastrã personal:

Decembrie  60 11,613195 9,895800 114,92 60,00 11.12.2008 57,03 9,846600 5,791847

Ianuarie  60 17,335537 9,931600 172,17 60,00 12.01.2009 57,03 9,966200 5,722342

Februarie  60 23,054952 9,853700 227,18 60,00 10.02.2009 57,03 9,971300 5,719415

Martie  60 28,821966 10,054800 289,80 60,00 11.03.2009 57,03 9,889000 5,767014

Aprilie  60 34,364563 10,455400 359,30 60,00 13.04.2009 57,03 10,289400 5,542597

Mai  60 39,813288 10,492625 417,75 60,00 11.05.2009 57,03 10,466669 5,448725

Iunie  60 45,183608 10,648760 481,15 60,00 11.06.2009 57,03 10,619479 5,370320

Iulie  60 50,550348 10,852057 548,58 60,00 10.07.2009 57,03 10,626562 5,366740

August  60 55,723459 11,155555 621,63 60,00 11.08.2009 57,03 11,024313 5,173111

Septembrie  60 60,782211 11,378951 691,64 60,00 10.09.2009 57,03 11,273531 5,058752

Octombrie  60 65,803029 11,341653 746,32 60,00 13.10.2009 57,03 11,358706 5,020818

Noiembrie  60 70,770793 11,522504 815,46 60,00 11.11.2009 57,03 11,480013 4,967764

Decembrie  60 75,700985 11,606393 878,62 60,00 14.12.2009 57,03 11,567502 4,930192



ATENŢIONARE: Documente care conţin date cu caracter personal protejate potrivit Legii nr. 677/2001!

Această corespondenţă şi toate documentele anexate au caracter confidenţial şi conţin informaţii protejate prin lege. Dacă nu sunteţi destinatarul de drept al comunicării, nu sunteţi 
autorizaţi să citiţi, imprimaţi, salvaţi, procesaţi, stocaţi pe orice suport sau să divulgaţi conţinutul şi datele protejate de legislaţia în vigoare. 

Dacă aţi primit prezenta dintr-o eroare, vă rugăm să informaţi expeditorul la numerele de telefon specificate în subsol cât mai curând posibil şi să remiteţi această adresă şi documentele 
anexate la adresele de contact ale S.C. ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. operator de date cu caracter personal conform Legii 
677/2001 sub nr. 4842.

Active imobilizate - total                

Active circulante - total                 

Active totale                                       

Provizioane - total

Capitalul social                          

Capitaluri proprii                        

Datorii - total                           

Pasive totale                                       

Lei

Cifra de afaceri                                  

Venituri din exploatare                           

Cheltuieli de exploatare                          

Profitul/pierderea din exploatare                 

Venituri financiare                               

Cheltuieli financiare                             

Profitul/pierderea financiară                     

Profitul/pierderea din activitatea curentă        

Venituri extraordinare                            

Cheltuieli extraordinare                          

Profitul/pierderea din activitatea extraordinară  

Venituri totale                                   

Cheltuieli totale                                 

Impozit pe profit

Profit/Pierdere netă a exerciţiului financiar     

Lei

 II. Informaţii privind situaţia fondului - Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato la data de 31 decembrie 2009

III. Informaţii privind situaţia administratorului ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE la data de 31 decembrie 2009. 

ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. este acţionar majoritar şi detine o cotă de participare de 99,9999% din capitalul social al administratorului.

A. Administrarea societăţii este asigurată printr-un Consiliu de administraţie cu următoarea componenţă:

B. Conducerea executivă este asigurată de către domnul Crinel Valer Andănuţ.

Active imobilizate financiare  

Active circulante                                    

Active totale                                       

Capitaluri proprii                                 

Datorii totale                                           

Pasive totale                                       

Venituri din activitatea curentă                 

Cheltuieli din activitatea curentă                

Profitul din activitatea curentă        

Venituri din activitatea extraordinară            

Cheltuieli din activitatea extraordinară          

Profitul din activitatea extraordinară  

Venituri totale                                  

Cheltuieli totale                                 

Profitul exerciţiului financiar         

Lei LeiB. Elemente ale situaţiei veniturilor şi cheltuielilor 

D. Elemente ale contului de profit/pierdere C. Elemente de bilanţ: 

A. Elemente de bilanţ: 
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