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Aegon Fii Istet

Ce este Aegon Fii Istet?
Experienta ne-a ajutat sa observam doua nevoi majore ale oamenilor: cea de a fi protejati
impotriva riscurilor de accident si a consecintelor acestora, precum si cea de a investi sigur, cu
riscuri minime. Asa ca am dezvoltat acest produs bancar, situat la intersectia celor doua nevoi.
Cu alte cuvinte, te ajuta sa pui deoparte, constant, sume mici de bani care sa nu te
destabilizeze financiar, pentru a-ti atinge obiectivele. Dar poti si sa iti protejezi familia in cazul
unor evenimente neprevazute precum spitalizarea, invaliditatea sau chiar decesul.

Ce iti oferim?
In primul rand, flexibilitate. Este un produs care poate fi configurat in functie de nevoile si
veniturile tale, ceea ce nu poate decat sa te bucure:
pe intreaga durata a contractului ai posibilitatea de a depune sume suplimentare de bani
in caz de nevoie urgenta, poti retrage oricand sume de bani, incepand cu al patrulea an
poti creste cuantumul primei de investitie si poti modifica suma asigurata in timpul
contractului
tu alegi frecventa de plata a primelor
poti adauga sau elimina optiuni si clauze suplimentare pe perioada contractului, in
functie de interesele tale personale de moment

Flexibil spuneam, nu? Dar asta nu este tot: in momentul incheierii perioadei contractuale ai la
dispozitie 7 variante prin care sa iti ridici banii. Hm? Asta da, flexibilitate.
Iar asta nu este singura calitate a acestui produs. Te mai poti baza si pe transparenta,
siguranta ?i confortul pe care ti le ofera. Suma pe care o depui este investita in circuitul de
capital de catre specialistii BT Asset Management, in functie de strategia aleasa de tine.

Cireasa de pe tort este, insa, bonusul de loialitate. Se ofera pentru casatorie, nasterea unui
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copil, prima zi de scoala sau intrarea la facultate a unui copil, astfel:
valoarea bonusului este egala cu valoarea unei prime trimestriale, calculata la data
evenimentului
bonusul se acord? sub forma unei prime suplimentare de investitie
contractul trebuie sa fie activ la data evenimentului
evenimentul sa se fi produs dupa primul an de asigurare
bonusul se acorda pentru maximum 3 evenimente pe toata durata contractuala

Aegon Fii Istet este disponibil in doua variante diferite. Te invitam sa afli care e cea potrivita
pentru tine:

Pachete de baza
Suma asigurata in caz de deces din accident
Premium
20.000 lei
Extra
100.000 lei
* include si clauza de scutire de la plata primelor în caz de invaliditate de gradul I
Pachet asigurari
suplimentare
Asigurat

Prima lunara (lei)

Prima anuala (lei)

30

360

Asigurat

30

360

Prima lunara*
125 lei
500 lei

Suma asigurata/
indemnizatia zilnica (lei)
90
90
90
45.000

Durata contractului
20 ani
20 ani

Acoperiri
Spitalizare din accident
Convalescenta din accident
Spitalizare din accident
Interventii chirurgicale din accident

Cum il obtii?
AEGON Fii Istet este disponibil exclusiv in reteaua de agentii BT.
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