
Succes. Echipă. Împlinire. Viitor fără griji. 
Am uitat ceva ?

BROȘURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ



Ce îşi doresc angajaţii de la angajatorii lor?

Recunoaşterea
meritelor

Bani

Bani
Recunoaşterea meritelor

NOI VĂ OFERIM SOLUŢIA INTELIGENTĂ: O PENSIE FACULTATIVĂ!

UN VIITOR FĂRĂ GRIJI!

Pentru a le oferi bani aveţi mai multe alternative:

O mărire de salariu? Vă motivaţi 
angajatul o lună, cel mult două, după 
care se naşte ideea unui drept cuvenit 
oricum, în raport cu munca depusă, 
încetând rolul de motivare.
O primă? Motivează pe moment, dar 
angajatul o uită imediat ce o cheltuie, 
deci motivarea nu durează.

O contribuţie plătită de angajator la 
pensia facultativă a angajatului este 
deductibilă generând astfel costuri mai 
mici pentru angajator decât o eventuală 
mărire de salariu de aceeaşi valoare. 

Această contribuţie înseamnă mai mult 
decât plata pentru munca depusă, 
înseamnă grija pentru el, pentru familia 
şi viitorul lui.

Aprecierea angajaţilor constituie un instrument de management 
extrem de eficient, însă a le oferi recunoaşterea fără a o măsura în 
bani poate funcţiona o vreme, dar nu permanent. 

COSTURILE implicate de aceste soluţii SUNT MARI, deoarece ele se 
supun aceloraşi reţineri precum toate celelalte drepturi salariale.

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



Ce reprezintă PENSIA FACULTATIVĂ?

motivare

fidelizare
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Pentru UN ANGAJAT RESPONSABIL:

Recunoaşterea meritelor profesionale
Apartenenţa la familia companiei
Element de diferenţiere între potenţiali
angajatori
Motiv pentru a rămâne fidel companiei
Motiv pentru a se dovedi competitiv la
locul de muncă

Pentru un ANGAJATOR DE SUCCES:

MOTIVARE MAXIMĂ CU COSTURI MINIME!

Motivarea şi fidelizarea anga- 
jaţilor  cu costuri mici
Productivitatea crescută a 
angajaţilor
Plasarea în topul angajatorilor   
preferaţi pe piaţa muncii
Eficientizarea costurilor cu  per- 
sonalul, inclusiv cu înlocuirea 
acestuia
Concretizarea responsabilităţii 
companiei faţă de angajaţi
Sudarea echipei care face 
diferenţa

Este dificil să formezi o echipă şi 
totuşi acesta este doar începutul. Să 
o păstrezi unită, să o dezvolţi 
lucrând împreună şi fiecare 
membru să  simtă împlinirea prin 
realizările echipei reprezintă:

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



    
 

    
 

   
   

    

  

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


