#AcasaInSiguranta

Aegon Pensii S.A.F.P.P. S.A. decide să adopte modelul muncii de acasă ca măsură de
prevenție a răspândirii COVID-19.
Trecem acum, cu toții, prin momente dificile, dar cu răbdare, disciplină, înțelepciune și
comunicare, le vom depăși, sperăm, într-o perioadă cât mai scurtă.
Depinde și de noi să contribuim, cu responsabilitate, la toate eforturile de limitare a răspândirii
acestui nou virus, ține de noi să îi protejăm pe cei dragi nouă, să avem noi grijă de noi și de toți
românii. În acest moment cu toții putem face asta prin limitarea interacțiunilor cu alții, prin
#StauAcasa, #AcasaInSiguranta.
Aegon Pensii S.A.F.P.P. S.A. a luat decizia ca de luni, 16 martie 2020, să intre în sistemul de
muncă de acasă. Pentru moment vorbim de perioada 16-31 martie, cu prelungire dacă va fi
cazul.
Protejarea stării de sănatate a angajaților și continuarea activității înseamnă pentru Aegon Pensii
S.A.F.P.P. S.A. în principal, munca de acasă, iar desfășurarea activității în sediu se face doar
pentru procesele care necesită acest lucru.
În acest context, pentru perioada următoare, toată comunicarea în intern sau extern, se va
realiza, în principal, prin corespondență electronică sau prin telefon.
Participanții sau beneficiarii Fondului de pensii administrat privat VITAL și Fondului de pensii
facultative Aegon Esențial sunt rugați, dacă doresc să ne contacteze, să utilizeze cu prioritate
comunicarea prin email, utilizând adresa office@aegon.ro.
În aceste momente solidaritatea și datoria cetățenească de prevenire și grija pentru sănătatea
personală și a celor de lângă noi, trebuie să primeze.
La nivel mondial și alte Business Units Aegon urmează același model, facem totul împreună
pentru a stopa răspândirea acestui virus și a ne întoarce cu toții la normalitate.
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