Ne dorim cea mai
bună educație
pentru copiii noștri

Cu asigurarea Aegon Fii Sigur, punem deoparte
bani pentru viitorul copiilor noștri şi ne asigurăm
că primesc sprijin financiar în cazul unor
evenimente neprevăzute.

ȘTIAI CĂ

41%
DINTRE PĂRINȚI

au ales o asigurare de viață pentru a
le oferi copiilor o sumă de bani în cazul
unor evenimente neașteptate?
Sursa: studiu Aegon România, 2020.

Tu pentru ce ai alege
o asigurare de viață
cu economisire?
Avansul pentru o nouă casă. Sau pentru o mașină mai bună.
O vacanță. Toate acestea sunt motive pentru care merită să
economisești pe termen lung. Dar, cel mai adesea, părinții aleg
să economisescă pentru planurile întregii familii. Și, mai ales,
pentru viitorul copiilor.
Un studiu Aegon România arată care sunt motivele principale
pentru care părinții aleg o asigurare de viață cu economisire pe
termen lung.
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Sursa: studiu Aegon România, 2020.

Ce îți oferă o asigurare
cu economisire
Aegon Fii Sigur?
Pe lângă partea de protecție pe care o acoperă
orice asigurare de viață, Aegon Fii Sigur îți
oferă și posibilitatea să pui bani deoparte,
periodic, pentru planurile pe termen lung ale
familiei tale. Cum ar fi:
• bani pentru studiile copiilor în țară sau în străinătate
• suport financiar pentru copii la început de carieră
• bani ca să își cumpere o primă locuință.
În plus, poți alege să beneficiezi de protecție în caz de accident
prin adăugarea unor pachete suplimentare.

RECOMANDAREA NOASTRĂ:
PREMIUM

PLUS

EXTRA

ULTRA

Prima lunară
recomandată
pentru părinte
și copil minor

200
lei/lună

340
lei/lună

540
lei/lună

740
lei/lună

Durată minimă
a asigurării

16 ani

14 ani

12 ani

10 ani

Recomandarea noastră include pachetele 1, 2, 3 şi 4
pentru protecţie suplimentară în caz de accident.
Poţi opta şi pentru alte combinații.

*Sumă calculată în cazul plății integrale a primelor. La calculul sumei s-a luat în considerare o
perioadă contractuală de 20 de ani, plata anuală a primelor de asigurare, indexarea de 5%, ocupaţia
asiguratului nu este considerată cu risc ridicat, contractantul este aceeaşi persoană cu asiguratul
şi are 35 de ani.

ECONOMISIRE
Pui deoparte lunar o sumă de bani, timp de mai mulţi ani,
pentru obiectivul tău.

Valoare garantată
a beneficiului la
maturitate*

PREMIUM

PLUS

EXTRA

ULTRA

66.482
lei

125.629
lei

209.884
lei

294.129
lei

PROTECŢIE
Familia ta beneficiază de susținere financiară, în cazul unor
evenimente neprevăzute.

Suma asigurată
la deces

PREMIUM

PLUS

EXTRA

ULTRA

16.000
lei

20.000
lei

30.000
lei

40.000
lei

Suma
asigurată

Prima
lunară

PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENT
Eveniment
asigurat

1

Spitalizare din accident*

30 lei / zi

Convalescenţă
post-spitalizare accident

30 lei / zi

Spitalizare din accident*

30 lei / zi

chirurgicală
2 Intervenţie
din accident

15.000 lei

Deces din accident

50.000 lei

permanentă
3 Invaliditate
din accident
Spitalizare din accident - copil*

chirurgicală
4 Intervenţie
din accident - copil

25.000 lei

30 lei / zi
3.000 lei

10 lei

10 lei

10 lei

10 lei

Ataşează multiple asigurări suplimentare, maximum
5 din fiecare pachet.
De exemplu, dacă alegi 5 x pachetul 3, suma asigurată pentru
deces din accident este 5 x 50.000 = 250.000 lei, iar suma
asigurată pentru invaliditate permanentă din accident este
5 x 25.000 = 125.000 lei.
*Maximum 120 de zile/an.

Ce beneficii
suplimentare ai?
PRIMĂ TRIMESTRIALĂ
Primeşti, după primul an de contract, câte o primă
trimestrială pentru 3 evenimente importante din
viața ta: căsătoria ta, nașterea copilului, prima zi
de școală a copilului sau admiterea lui la facultate.

CREȘTEREA SUMEI ASIGURATE
Te bucuri de o creștere de 30% a sumei asigurate
pentru asigurările suplimentare, după primii 5 ani
de contract.

SCUTIRE DE LA PLATA PRIMELOR
În cazul în care tu, ca părinte plătitor, ai suferi un
accident soldat cu invaliditate permanentă, de la
momentul certificării acestei situaţii, Aegon preia
plata primelor până la finalul contractului. Astfel,
te asiguri că vei avea bani să-ţi susţii copilul.

PERIOADĂ DE GRAȚIE DE 2 LUNI
În perioadele în care te confrunți cu dificultăți
financiare, ai o perioadă de graţie de 2 luni în care
poţi să achiți prima şi rămâi asigurat.

GRATUIT pentru asigurat și co-asigurat minor

AEGON DIAGNOSE.ME
Serviciu online de a doua opinie medicală
• Ai acces la peste 150 de medici din 35 de ţări care lucrează la
spitale și universități internaționale de top
• 3 rapoarte medicale pentru 3 afecțiuni diferite în cursul unui
an de asigurare. Rapoartele sunt în română și sunt trimise în
maximum 7 zile lucrătoare de la solicitare.
+ 30.000 de lei sumă asigurată în caz de deces din accident.
+ 1.000 de lei sumă asigurată în caz de deces din accident
sau boală.

Tu ce ai făcut cu
alocația copilului tău
luna trecută?
Cei mai mulți părinți spun că, de cele mai multe
ori, alocația se pierde printre cumpărăturile de zi
cu zi.
Te-ai gândit să o investești într-o asigurare de viață cu
economisire? În felul acesta, familia ta primește sprijin
financiar în cazul în care ți se întâmplă un eveniment neplăcut.
În plus, la finalul perioadei contractuale, beneficiezi de sume
de bani pentru planurile de viitor ale copilului tău: educație,
start în afacere, avans pentru mașină, chirie.

STUDIU DE CAZ: Marian și Cristina

Am ales să punem bani deoparte
pentru educația copiilor noștri
Marian are 39 de ani și este agent de vânzări. Soția lui,
Cristina, are 35 de ani și lucrează la biblioteca din oraș. Au
doi copii: Sorin (1 an) și Mioara (6 ani) și își doresc să își poată
ajuta copiii să meargă la cele mai bune școli.
Pentru că Marian este tot timpul pe drumuri, cei doi soți au
decis să încheie asigurări de viață Aegon Fii Sigur care le
oferă protecție în cazul unor evenimente neprevăzute, dar
și posibilitatea de a pune bani deoparte pentru momentul în
care copiii vor merge la facultate în țară sau în străinătate.

Asigurarea lui Marian
Perioada contract:
17 ani, până când Sorin, fiul lui, ajunge la majorat
Contractant: tatăl, Marian

Asigurat: tatăl, Marian

Asigurarea Aegon Fii Sigur Premium
+ 2 pachete 3 + 1 pachet 1 + 1 pachet 2
PRIMĂ LUNARĂ: 200 LEI/LUNĂ

Suma garantată la majoratul fiului

49.608 lei

În caz de deces din boală,
familia lui Marian primește

17.000 lei*

În caz de deces din accident,
familia lui Marian primește

147.000 lei*

În caz de invaliditate permanentă
din accident a lui Marian

50.000 lei + scutire
de plata primelor

Bonus pentru prima
zi de școală a lui Sorin

480 lei

Despăgubire în caz de intervenţie
chirurgicală din accident - Marian

Până la
15.000 lei

Spitalizare din accident - Marian**

60 lei/zi

Convalescenţă post-spitalizare din
accident**

30 lei/zi

* În primul an de contract.
** Pentru maximum de 120 de zile/an.

Asigurarea Cristinei
Perioada contract:
12 ani, până când Mioara, fiica ei, ajunge la majorat
Contractant: tatăl, Marian

Asigurat: mama, Cristina

Asigurarea Aegon Fii Sigur Extra
+ 1 pachet 2 + 1 pachet 4
PRIMĂ LUNARĂ: 520 LEI/LUNĂ

Suma garantată la majoratul fiicei

93.923 lei

În caz de deces din boală,
familia Cristinei primește

31.000 lei*

În caz de deces din accident,
familia Cristinei primește

61.000 lei*

În caz de invaliditate permanentă
din accident a lui Marian

scutire de plata
primelor

Bonus pentru prima
zi de școală a Mioarei

1500 lei

Despăgubire în caz de intervenţie
chirurgicală din accident - Cristina

Până la
15.000 lei

Spitalizare din accident - Cristina
și Mioara**

30 lei/zi

Despăgubire în caz de intervenţie
chirurgicală din accident - Mioara

Până la
3.000 lei

* În primul an de contract.
** Pentru maximum de 120 de zile/an.

STUDIU DE CAZ: Andreea

Vreau să o susțin pe
fiica mea după ce termină
facultatea
Andreea are 35 de ani, iar fiica ei
Bianca are 10 ani. Andreea are
propria ei florărie și își aduce
aminte cât de greu i-a fost
după terminarea facultății să
își găsească un loc de muncă
suficient de bine plătit ca să își permită să
stea în chirie și să își ducă traiul de zi cu zi.

Asigurarea Andreei
Perioada contract: 10 ani
Contractant și asigurat: mama, Andreea
Co-Asigurat: fiica, Bianca

Asigurarea Aegon Fii Sigur Ultra
+ pachetele 1, 2, 3 și 4
PRIMĂ LUNARĂ: 740 LEI/LUNĂ

Suma garantată la finalul contractului

102.598 lei

În caz de deces din orice cauză
al Andreei, fiica primește

41.000 lei*

În caz de deces din accident
al Andreei, fiica primește

121.000 lei*

În caz de invaliditate permanentă
din accident - Andreea

25.000 lei + scutire
de plata primelor

Bonus pentru admiterea
la facultate a fiicei

2.100 lei

Despăgubire în caz de intervenţie
chirurgicală - Andreea

Până la 15.000 lei/
an de asigurare

Spitalizare din accident - Andreea**

60 lei/zi

Convalescenţă post-spitalizare
din accident - Andreea**

30 lei/zi

Spitalizare din accident - Bianca**

30 lei/zi

Convalescenţă post-spitalizare
din accident - Bianca**

Până la
3.000 lei

* În primul an de contract.
** Pentru maximum de 120 de zile/an.

Ai acces oricând la
informații despre
asigurarea ta.
www.24 Aegon.ro
Ce informații găsești pe 24Aegon.ro?
• Detalii despre asigurările tale: evenimentele și sumele
asigurate, valoarea și statusul primelor, perioada
contractuală, cine sunt beneficiarii etc.
• Documentele utile în procesul de despăgubire
și condițiile de asigurare.
• Bonusurile și campaniile de care beneficiezi pentru
că ești client Aegon.
• Detalii despre plățile tale și, de asemenea, poți plăti
simplu și rapid, online.

Ai întrebări?
Suntem aici pentru tine!
CUSTOMER SERVICE CENTER

0264.224.224
Luni-Vineri / 9.00-17.00
Vrei asigurare Aegon? Află mai multe
informații despre pachetele de asigurări Aegon.
Ai asigurare Aegon? Află mai multe detalii
despre asigurarea ta sau încheie o asigurare
suplimentară.

FACEBOOK.COM/AEGON.ROMANIA
Urmăreşte-ne contul de Facebook pentru webinarii
live şi explicaţii despre produsele noastre.

FII SIGUR DE ALEGEREA TA CU AEGON!
Pentru că vrem să ştii ce alegi, te vom contacta de
la numărul de telefon 0264.224.224 imediat după
semnarea cererii de asigurare pentru eventuale
nelămuriri. Apoi contractul tău devine activ.

Consumer Choice
WINNING BRAND
Insurance Romania
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