
                                              

 

Comunicat de presă 

Bucureşti, 15 ianuarie 2008 

Deşi la pensie românii îşi doresc să călătorească în toată lumea, ei vor totuşi să păstreze România 
ca Ńară de reşedinŃă 
 
 
Conform rezultatelor furnizate de o cercetare de piaŃă realizată de Aviva în peste 20 de Ńări de pe patru 
continente, viitorii pensionari români îşi doresc cel mai mult să călătorească. Pe locul al doilea în topul 
planurilor pe care şi le fac românii pentru perioada pensionării se află preocupările legate de hobby-uri. 
 

Ce-şi doresc românii la pensie

Să călătoresc

Să îmi dedic timp hobby-urilor

Să am o grădină 

Să îmi vizitez familia

Să îmi cumpăr o casă la Ńară

Să beneficiez de servicii medicale gratuite

Altele
 

 
„Optiunea pe care o facem la tinereŃe, ne va determina viitorul financiar la bătrâneŃe; alegând Pensia Viva, 
oricine poate beneficia de un venit suplimentar la vârsta pensionării astfel încât visele sale să devină 
realitate. Până pe 17 ianuarie, românii au oportunitatea unică de a economisi în vederea pensionării fără 
nici un cost suplimentar, beneficiind în acelaşi timp de experienŃa unei companii de prestigiu, cu o tradiŃie 
de peste 300 de ani în domeniu, reflectată şi de poziŃiile de top deŃinute pe pieŃe din Europa, Asia, SUA şi 
Australia.” a declarat Shah Rouf, CEO Aviva Grup Romania 
 
Acelaşi studiu ne relevă faptul că peste 80% dintre români îşi doresc ca la pensie să trăiască în continuare 
în România, urmatoarea Ńară preferată de români pentru stabilirea reşedinŃei fiind Spania. 



                                              

La pensie românii îşi doresc să locuiască în:
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Rezultatele expuse mai sus au fost extrase dintr-o cercetare de piaŃă realizată de compania GFK România 
cu sprijinul Henley Centre Headlight Vision pentru Aviva plc.; acest studiu a avut ca obiectiv determinarea 
atitudinii românilor faŃă de economiile pe termen lung.  
 
 
 
Pentru informaŃii suplimentare persoana de contact este: Giliola Ignat – Marketing Manager / Advertising & PR; 
telefon: 203.83.73: e-mail: giliola.ignat@aviva.ro 
 
Note pentru editori: 
 
Niciun rezultat din studiul  Aviva nu poate fi reprodus fără a cita sursa: Aviva Asigurări de ViaŃă 

 
Sondajul Consumer Attitudes to Savings a fost întreprins la comanda Aviva plc de compania GFK România cu sprijinul Henley 
Centre Headlight Vision în 2004 în 11 Ńări, în 2005 în 16 Ńări şi în 21 Ńări în 2006. 2006 a fost primul an în care România a fost 
inclusă în studiu.  Celelalte 20 de Ńări au fost: Hong Kong, Spania, Taiwan, China, Republica Cehă, Ungaria, India, Lituania, 
Polonia, Rusia, Turcia, Marea Britanie, Irlanda, Australia, SUA, Singapore, Italia, Olanda, FranŃa şi Germania  
 
Despre Grupul Aviva 
 
Aviva este cel mai vechi grup de asigurări din lume şi cel mai mare din Marea Britanie, cu o istorie datând 
din 1696. Astăzi, Aviva are 59.000 angajaŃi şi 40 milioane de clienŃi în 27 de Ńări din întreaga lume. 
Aviva este unul dintre liderii în servicii financiare din Europa. Aviva are venituri din prime de asigurare şi investiŃii de 61 miliarde 
euro şi fonduri în administrare de peste 535 miliarde euro. 
 
Aviva Grup România 
Aviva Group România include trei companii: Aviva Asigurări de ViaŃă, Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 
Privat, Certinvest (achiziŃionată pe 13 septembrie 2007). 
Aviva şi-a început activitatea de asigurări de viaŃă în România în 2000 având în prezent agenŃii şi centre de dezvoltare în 22 orase 
si un portofoliu de peste 430.000 de clienŃi. 
În 26 iulie 2007, Aviva a primit aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a înfiinŃa o societate de 
administrare a pensiilor private (Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA), iar în 25 august autorizaŃia de 
administrare a fondului său de pensii obligatorii - Pensia Viva. În prezent Aviva este unul din principalii jucătorii din cadrul 
campaniei de strângere de adeziuni pentru Pilonul II. 
 
Certinvest 
Certinvest are în prezent în administrare 24 milioane euro în 4 fonduri mutuale, fiecare dintre ele orientat 
către alt tip de investiŃii: Intercapital - fond de acŃiuni, Capital Plus, fond echilibrat, Orizont- fond de venituri 



                                              

fixe (obligaŃiuni) şi Tezaur, fond pentru piaŃa de capital. Certinvest administrează de asemenea şi conturi de investiŃii individuale 
pentru persoane cu venituri ridicate. 
 


