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Fii Precaut 
Asigurarea pentru spitalizare din accident sau boală, 
în țară și în străinătate. Inclusiv pentru COVID 19. 
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Asigurarea Fii Precaut oferă despăgubiri în bani 
pentru spitalizare sau deces cauzate de accident sau 
boală, inclusiv pentru COVID 19, în România și în 
străinătate.

Ca să fii mai liniștit –  
Fii Precaut pentru tine 
și familia ta.
Când toate merg strună, viața e frumoasă și grijile puține. Nu e ca și 
cum nu ai avea greutăți deloc, dar dacă tu și ai tăi sunteți sănătoși 
și fericiți și cu un bun echilibru financiar în familie, te uiți la ziua de 
mâine cu optimism și încredere. 

Asigurarea de viață Fii Precaut de la Aegon îți aduce în plus 
liniștea să te bucuri de viață așa cum vrei. În caz că se întâmplă 
ceva neprevăzut (accident sau îmbolnăvire) și echilibrul vieții tale se 
clatină, poți fi sigur că te vom sprijini să îți regăsești stabilitatea. 

dintre șoferii din 
România  cred că riscul 
de-a fi implicați într-un 
accident rutier este mare

49%
de români au un membru 
al familiei diagnosticat cu 
cancer

din loviturile severe 
la cap ale copiilor au 
loc în timp ce se dau 
cu bicicleta

50% 4 milioane

Știai că...?

Surse: IRES, 2020; www.stanfordchildrens.org; Asociația Bolnavilor de Cancer.
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Dacă timp de 5 ani nu apar despăgubiri pentru 
acoperirile deces (din boală sau accident) sau 
spitalizare (din boală sau accident), 25% din 
totalul primelor plătite sunt returnate.

Dacă ai beneficiat de bani pentru cazuri de 
spitalizare, atunci primești înapoi 25% din primele 
achitate pentru acoperirea asigurare de viață. 

Ce îți oferă concret 
asigurarea?
Sprijin financiar în caz de spitalizare din accident sau din boală și 
bani pentru cei dragi în cazul în care ți se întâmplă ceva neprevăzut. 
În plus, poți să îți personalizezi singur asigurarea.

1.

2.

3.

Primești bani de spitalizare, indiferent dacă ai fost internat  
în spitale private sau de stat, în țară sau în străinătate.

Îți configurezi singur pachetul de asigurare, în funcție de zilele  
de spitalizare și sumele de bani în caz de spitalizare sau deces.

25% din primele plătite îți sunt returnate dacă pe parcursul  
celor 5 ani de contract nu ai avut niciun fel de despăgubiri.

Prima de asigurare rămâne neschimbată chiar dacă ai avut despagubiri 
(zile de spitalizare) de-a lungul contractului.

Beneficiezi rapid de asigurare în caz de îmbolnăvire – perioada de 
așteptare este de doar 15 zile versus 30 sau 90 de zile, în mod uzual.

Poți cumpăra individual asigurarea și pentru copilul tău minor,  
nu doar pentru tine. 

Optează pentru numărul de zile de spitalizare pentru care 
vrei să primești suport financiar pe parcursul unui an.

 30 de zile de spitalizare  
 120 de zile de spitalizare

Alege suma de bani pe care vrei să o primești pentru 
fiecare zi de spitalizare.

 100 lei/zi de spitalizare 
 200 lei/zi de spitalizare

Alege suma de bani pe care cei dragi o primesc în 
cazul în care ți se întâmplă ceva neprevăzut.

 20.000 lei în caz de deces 
 40.000 lei în caz de deces

Ce beneficii îți aduce 
asigurarea Fii Precaut?
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Pachete Fii Precaut
Asigurarea este disponibilă în două variante – Pachetele Fii Precaut 
Red și Fii Precaut White. Tu alegi câte zile de spitalizare să includă 
fiecare dintre pachete: 30 sau 120 de zile/an. 

Cine poate fi asigurat? 
Persoane cu vârsta între 1-60 de ani. 

Cât costă? 
Costul asigurării este în funcție de pachet și de 
vârsta asiguratului.

 
PACHET

Fii Precaut  
RED 30

Fii Precaut  
RED 120

Fii Precaut 
 WHITE 30

Fii Precaut 
 WHITE 120

Sumă asigurată pentru 
spitalizare din accident sau boală

Până la 
3.000 lei/an 

Până la 
12.000 lei/an 

Până la 
6.000 lei/an 

Până la 
24.000 lei/an 

Zile  de spitalizare  
din accident sau boală

30 zile/an 120 zile/an 30 zile/an 120 zile/an

Indemnizație 100 lei/zi 100 lei/zi 200 lei/zi 200 lei/zi

Deces din accident  
 sau boală

20.000 lei 20.000 lei 40.000 lei 40.000 lei

Acoperire COVID 19 Da

Unde În țară și în străinătate

Perioadă 5 ani

Știai că este posibilă cesionarea 
asigurării către o instituție bancară/
de credit? Concret – în caz de deces, 
suma despăgubită (20.000 de lei sau 
40.000 de lei, în funcție de pachet) 
este direcționată spre bancă/instituție 
de credit pentru acoperirea totală sau 
parțială a datoriei creditului. În cazul 
în care după achitarea creditului mai 
rămân bani, diferența va fi achitată 
beneficiarilor la deces, chiar și pentru 
COVID 19.  
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STUDIU DE CAZ ANDREEA (5 ani) Andreea are o asigurare Fii Precaut White 30.  
Primește 200 lei pentru fiecare zi de spitalizare, pentru un 
număr de maximum 30 de zile/an. Deci, suma de spitalizare 
anuală poate ajunge la 6.000 de lei.

Mirela a decis să îi cumpere o asigurare fiicei sale pentru că din toamnă 
începe clasa pregătitoare. Bucurie mare pentru Andreea, multe întrebări și 
gânduri pentru părinți – cum va reacționa Andreea la colectivitate? Mai ales 
că se îmbolnăvește atât de ușor. Doar anul trecut a stat internată în spital 
22 de zile pentru diverse afecțiuni - de la bronșite care au dus la crize de 
astm, enteroviroze care au dus la perfuzii cu rehidratare, plus o intervenție 
chirurgicală la umăr după o fractură survenită în vacanța de vară la bunici. 

Toate acestea au reprezentat o sursă majoră de stres pentru părinți, dar 
și bugetul familiei a fost afectat. Pe perioada internării, Mirela și-a luat 
concediu medical și veniturile i-au fost reduse cu 25%. Acum, stă și se 
gândește: ce bine ar fi fost dacă am fi avut asigurarea pe atunci! 

Mă bucur să știu că există o asigurare 
specială și pentru copii. E bine să 
avem un ajutor financiar în plus.

„

Ce sprijin financiar ar fi primit Andreea? 
22 zile de spitalizare x 200 lei/zi = 4.400 lei pentru spitalizare

Ce sumă de bani plătește pentru asigurare timp de 1 an? 
145 lei cost trimestrial x 4 trimestre = 580 lei/an

Care este valoarea returului de prime la finalul contractului? 
Pe lângă banii primiți pentru zilele de spitalizare, la finalul celor 
5 ani de contract Andreea poate primi înapoi și 25% din primele 
achitate pentru asigurarea deces din accident sau boală. Ceea ce, 
în acest caz, înseamnă 455 lei. 
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STUDIU DE CAZ DAVID (19 ani)

Fiul meu merge la facultate în străinătate. Nepărat o 
asigurare Fii Precaut va face parte din bagajul lui, să îl 
știu protejat. Mă bucur să știu că va primi și bani înapoi.

„

David are o asigurare Fii Precaut Red 30. 
Primește 100 lei pentru fiecare zi de spitalizare, pentru un 
număr de maximum 30 de zile/an. Astfel, suma de spitalizare 
anuală poate ajunge la 3.000 de lei.

Din toamnă David a început facultatea. A fost acceptat la una din 
universitățile de top din Olanda. Mult entuziasm pentru David, dar și multe 
gânduri pentru Emilia – va fi bine fiul ei? Cine va avea grijă de el? Măcar să 
se asigure că, în cazul în care ajunge în spital, va avea la îndemână ceva bani 
pentru spitalizare sau medicamente. Cum și pandemia încă ne dă târcoale, 
este mai bine să se asigure că în bagajul lui David va fi inclusă și o asigurare.

Și, chiar dacă cele mai mari griji ale Emiliei nu se vor adeveri, iar David nu va 
avea nevoie de spitalizare din accident sau boală, la finalul celor 5 ani de 
contract vor primi o parte din bani înapoi.

Ce sumă de bani plătește pentru asigurare timp de 1 an? 
138 lei cost trimestrial x 4 trimestre = 552 lei/an

Care este valoarea returului de prime la finalul contractului? 
690 lei va primi David la finalul contractului. Din care: 

• 300 lei – adică 25% din primele plătite pentru asigurare  
– spitalizare din accident sau boală;

• 390 lei – adică 25% din primele plătite pentru asigurare  
– deces din accident sau boală.
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STUDIU DE CAZ VIORICA (58 ani)

În sfârșit mi-am luat o asigurare 
pentru boală și accidente și sunt mai 
liniștită că pot avea grijă și de mine.

„

Viorica are o asigurare Fii Precaut Red 120. 
Primește 100 lei pentru fiecare zi de spitalizare, pentru un 
număr de maximum 120 de zile/an. Deci, suma de spitalizare 
anuală poate ajunge la 12.000 de lei.

Doamna Viorica, după cum îi spun copiii de la grădiniță, s-a gândit de 2 ori 
înainte să aleagă o asigurare. Prietenii i-au spus că este încă în putere și nu 
se îmbolnăvește ea. Și totuși, se gândește că anul trecut vecina ei a stat în 
spital cu Covid 19 aproape 6 săptămâni din cauza complicațiilor și acum este 
internată pentru încă 7 zile să facă recuperare. Viorica nu își face chiar cele 
mai negre scenarii, dar vrea să fie liniștită că în cazul în care se îmbolnăvește 
sau dacă are un accident, primește bani pentru spitalizare. 

A și făcut niște calcule simple – dacă ar fi fost în locul vecinei, câți bani ar fi 
plătit, dar mai ales câți ar fi primit prin asigurare.

Ce sprijin financiar ar fi primit Viorica pentru spitalizare? 
49 zile de spitalizare x 100 lei/zi = 4.900 lei pentru spitalizare

Ce sumă de bani plătește pentru asigurare timp de 1 an? 
468 lei cost trimestrial x 4 trimestre = 1.872 lei/an

Care este valoarea returului de prime la finalul contractului? 
Pentru că asigurarea include și acoperire în caz de deces, 
Viorica ar fi primit la finalul celor 5 ani de contract un retur de 
prime în valoare de 1.190 lei.
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STUDIU DE CAZ MARIAN (44 ani)

Grija față de fetele mele nu poate fi pusă în cifre. Ca 
să le știu în siguranță nu mai plec pe drumuri fără să 
am o asigurare de viață Fii Precaut pentru accidente. 

„

Marian are o asigurare Fii Precaut White 120. 
Primește 200 lei pe zi de spitalizare pentru maximum 120 de 
zile/an, deci o sumă de până la 24.000 de lei.

Marian este pe drumuri în cea mai mare parte din an, ca șofer profesionist. 
S-a tot gândit că el este singurul care aduce bani în familie, iar soția și cei 
trei copii ar avea foarte mari greutăți dacă i s-ar întâmpla ceva în trafic... De 
exemplu, colegul lui a fost lovit de o mașină în timp ce verifica o roată. A avut 
nevoie de 4 intervenții chirurgicale într-un an și multe zile de spitalizare pentru 
recuperare. A stat în spital 93 de zile.

Așa că a luat o decizie – are toate asigurările de mașină și de drum, plătește 
toate taxele, dar de el de ce să nu aibă grijă? Dacă ar trece printr-un accident 
la fel ca și colegul lui?

Ce sprijin financiar ar fi primit Marian pentru spitalizare/an?  
93 zile de spitalizare x 200 lei/zi = 18.600 lei pentru spitalizare.

Ce sumă de bani plătește pentru asigurare timp de 1 an? 
586 lei cost trimestrial x 4 trimestre = 2.344 lei/an

Care este valoarea returului de prime la finalul contractului? 
Deoarece asigurarea include și acoperire în caz de deces, Marian 
ar fi primit retur de prime la finalul celor 5 ani de contract în 
valoare de 1.050 lei.
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Ce înseamnă să fii asigurat în caz de spitalizare din accident sau boală? 
Sprijin financiar. Planificare. Concret, în cazul în care ai suferit un accident sau te-ai 
îmbolnăvit și ai avut nevoie de spitalizare, într-un spital de stat sau privat, din țară 
sau străinătate, beneficiezi de bani care să te ajute să treci mai ușor peste acea 
perioadă. În funcție de opțiunea aleasă de tine, vei beneficia de o indemnizație pentru 
zilele în care stai în spital. Prima și ultima zi de spitalizare nu sunt despăgubite.

Primesc acești bani când mă internez?  
În cazul asigurărilor, așa cum este și Fii Precaut, despăgubirea în bani se face pe 
baza documentelor medicale, așadar după externare. Pentru plata indemnizației 
de spitalizare, în maximum 15 zile de la externare, te rugăm să ne trimiți un email 
la despagubiri@aegon.ro, cu documentele:

• copia foii de observație care conține informații referitoare la data şi ora la 
care începe și se termină spitalizarea și, de asemenea, informații cu privire la 
condițiile de spitalizare;

• copia biletului de ieșire din spital;

• copia fișei medicale de la medicul de familie, în cazul în care spitalizarea s-a 
produs ca urmare a unei boli.

Cum beneficiez de retur de prime la finalul contractului? 
25% din primele plătite îți sunt returnate dacă pe parcursul celor 5 ani de 
contract nu ai avut niciun fel de despăgubiri.

• Dacă timp de 5 ani nu ai deloc despăgubiri pentru asigurarea de deces (din 
boală sau accident) sau spitalizare (din boală sau accident), primești înapoi 
25% din totalul primelor plătite.

• Dacă ai beneficiat de bani pentru cazuri de spitalizare, atunci primești înapoi 
numai 25% din primele achitate pentru asigurarea deces din accident sau boală.

Deși are din caracteristicile unui CASCO, prima asigurării Fii Precaut rămâne 
neschimbată chiar dacă ai daune de-a lungul contractului și mai și primești înapoi 
o parte din bani.

Voi avea perioadă de așteptare, pentru acoperirea spitalizării din boală, în 
fiecare an? 
Nu. Perioada de așteptare există doar în primul an de asigurare.

Întrebări frecvente
Sunt despăgubit în cazul în care sunt spitalizat în străinătate? 
Da, asigurarea ta acoperă și spitalizarea efectuată în străinătate, pe baza 
documentelor medicale primite de acolo și traduse. 

Sunt despăgubit în cazul în care sunt spitalizat într-un spital privat din 
România sau din afară țării? 
Da, asigurarea ta acoperă și spitalizarea efectuată în orice spital – fie de stat sau 
privat - din România sau din străinătate.

Ce se întâmplă dacă am fost spitalizat mai multe zile decât cele prevăzute 
în contractul meu? 
Dacă durata spitalizării este mai mare decât numărul de zile prevăzut în 
contractul tău de asigurare, vei încasa indemnizația doar pentru numărul de zile 
incluse în pachetul pentru care ai optat.

Ce presupune asigurarea în caz de deces?  
În primul rând, gândul tău de dragoste și grijă pentru cei dragi. Beneficiarii 
asigurării tale vor primi suma acoperită de asigurarea ta în caz de deces ( 20.000 
de lei sau 40.0000 de lei, în funcție de opțiunea ta). Te sfătuim să pui beneficiari 
pe asigurare din ziua întâi, pentru că această sumă de 20.000 de lei sau 40.000 
de lei o pot primi imediat fără dezbatere de succesiune sau costuri suplimentare. 

Dacă nu am fost despăgubit pe perioada valabilității asigurării, ce se 
întâmplă cu banii mei la finalul contractului? 
Am creat această asigurare pornind de la acest gând. Dacă de-a lungul celor 5 ani 
ai fost fericit și ferit de evenimente neplăcute, primești înapoi 25% din valoarea 
primelor achitate atât pentru asigurarea – deces din accident sau boală, cât și 
pentru asigurarea – spitalizare din accident sau boală.  

Dacă am avut una sau mai multe spitalizări pe perioada valabilității 
asigurării, ce se întâmplă cu banii mei, la finalul contractului? 
Chiar și în aceste situații, tot primești bani înapoi. În situația în care ai beneficiat 
de despăgubiri pentru spitalizarea din accident sau boală, de-a lungul duratei 
contractuale, primești 25% din valoarea primelor achitate pentru asigurarea de 
deces din accident sau boală.
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Peste 10 ani Aegon în România

+150.000 de clienți din România au ales asigurările 
de viață Aegon pentru a beneficia de protecție 
financiară și de economisire pe termen lung.

+161.000.000 de lei au fost plătiți ca beneficii și 
despăgubiri de Aegon clienților din România până la 
finalul anului 2020.

+960.000 de conturi de pensii sunt administrate 
de Aegon pentru clienții din România care au ales 
să aibă un trai decent la pensie.

Ne bucurăm să împărtășim.

• De trei ori am primit premiul Consumer Choice 
- cel mai de încredere brand din categoria 
Companii de asigurări.

• 1,37 zile este termenul mediu în care clienții 
noștri au primit banii solicitați ca despăgubire.

• Avem zero reclamații legate de dosarele de 
despăgubire ale clienților.

Despre Aegon 



Consumer Choice

Insurance Romania
WINNING BRAND

SUCURSALA FLOREȘTI 
str. Avram Iancu nr. 506-508,  
407280 Florești, Cluj, România 

Telefon: +0264.224.224  
Email: info@aegon.ro 
www.aegon.ro

S.C. AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE S.A. VARSOVIA 

Operator date cu caracter personal:22362/2012

Construim împreună locuri de 
joacă pentru copii în spitale.


