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Aegon Fii Sigur
Asigurarea de viață cu plan de economisire.
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Atunci când te preocupă:
 D viitorul și educația copilului tău;

 D cum să faci să o duci mai bine la pensie;

 D cum să ai bani pentru planurile tale de viitor.

Asigurarea Fii Sigur te poate ajuta. 

1. Economisești sigur și avantajos. Nou! Dobândă 
garantată de 4,5% în primii 7 ani și 3% pentru restul. 

2. Ești asigurat financiar pentru neprevăzut (scutire la 
plata primelor în caz de invaliditate permanentă/deces).

3. Atașează asigurări suplimentare pentru extra 
protecție în caz de accident.
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Economisire și protecție
Cu asigurarea Aegon Fii Sigur ai un dublu avantaj. În primul rând, poți economisi 
periodic sume de bani, cu dobândă garantată, pe care le folosești ulterior pentru 
nevoile tale și ale celor dragi. În al doilea rând, oferi protecție financiară celor 
dragi în caz de deces.

*Exemplu de calcul pe perioada minimă a pachetului, ocupația asiguratului nu este cu risc ridicat, 
contractantul este același cu asiguratul și are 30 de ani. Include indexare anuală 5% și plata lunară a primelor. 
**Include economisire, protecție la deces, scutire la plata primelor în caz de invaliditate permanentă și 4 pachete 
de asigurări suplimentare în caz de accident.

Pachet PREMIUM PLUS EXTRA ULTRA 

Durata minimă 16 ani 14 ani 12 ani 10 ani

Exemplu de 
valoare garantată 
la maturitate *

48.946 lei 75.246 lei 100.170 lei 108.870 lei

Suma asigurată  
în caz de deces

16.000 lei 20.000 lei 30.000 lei 40.000 lei

Prima 
recomandată**

200 lei/lună 340 lei/lună 540 lei/lună 740 lei/lună
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Pachete suplimentare în caz de accident
Asigurarea ta Aegon Fii Sigur include deja unul dintre pachetele suplimentare în 
caz de accident. Îți recomandăm să alegi toate pachetele de care crezi că aveți 
nevoie tu și copilul tău, pentru un sprijin financiar optim în caz de accident.

PROTECŢIE 
SUPLIMENTARĂ

În caz de accident 
Atașează multiple 
asigurări suplimentare. 
Maxim 5 din fiecare 
pachet.

Eveniment 
asigurat

Suma  
asigurată

Prima 
lunară

1
Spitalizare din accident 30 lei / zi

10 leiConvalescenţă  
post-spitalizare accident

30 lei / zi

2
Spitalizare din accident 30 lei / zi

10 leiIntervenţie chirurgicală  
din accident

15.000 lei

3
Deces din accident 50.000 lei

10 leiInvaliditate permanentă  
din accident

25.000 lei

4

Spitalizare din accident  
- copil

30 lei / zi

10 lei
Intervenţie chirurgicală  
din accident - copil

3.000 lei
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Primești, după primul an de contract, 
o primă trimestrială pentru 3 
evenimente importante din viața ta:

 • la căsătorie;

 • la nașterea copilului;

 • pentru prima zi de școală a 
copilului;

 • pentru admiterea la facultate a 
copilului.

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

Gratuit! Serviciul Aegon Diagnose.me, 
a doua opinie medicală, pentru asigurat 
și co-asigurat minor. Plus 30.000 de 
lei, sumă asigurată în caz de deces din 
accident. 

Beneficii suplimentare
Alege asigurarea Aegon Fii Sigur și ai parte de beneficii financiare pentru 
evenimentele importante din viața familiei tale sau la aniversarea primilor 
5 ani de contract.
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Acum 5 ani, când a apărut Ana în viaţa noastră, am știut că orice va dori să 
facă atunci când va fi mare, noi o să îi fim alături. Atunci ne-am interesat de o 
asigurare de viaţă, gândindu-ne în primul rând să o protejăm pe Ana dacă nouă 
ni se întâmplă ceva. Am aflat că putem să și economisim bani în același timp, 
pentru că Aegon Fii Sigur ne oferă o sumă garantată la maturitatea contractului, 
când Ana va intra la facultate.

Ioana, 35 ani, economist

STUDIU DE CAZ
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Asigurarea Ioanei 
Ioana a ales pachetul PREMIUM Aegon Fii Sigur și a adăugat 4 pachete de 
asigurări suplimentare. Primește gratuit Diagnose.me.

Pentru 200 lei/lună, întreaga familie beneficiază de protecție.

Ana 
fiica Ioanei

Ioana 
asigurat

Adrian 
soțul Ioanei

Până la 25.000 lei pentru întreaga familie în cazul invalidității permanente  
a Ioanei și exonerare pentru plata primelor lunare.

17.000 lei în cazul decesului din orice cauză 
și încă 80.000 lei, dacă acesta se produce din 
accident, în primul an de asigurare.

480 lei bonus  
pentru prima zi de 
școală a Anei.

Bani pentru studii: 
71.409 lei

Până la 45.000 lei 
în caz de intervenție 
chirurgicală.

90 lei/zi  
în caz de spitalizare.
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Ai întrebări? Suntem aici pentru tine!

FACEBOOK.COM/
AEGON.ROMANIA

Urmărește-ne contul 
de Facebook pentru 
webinarii live și explicaţii 
despre produsele 
noastre.

FII SIGUR DE ALEGEREA TA CU AEGON! 

Pentru că vrem să știi 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.

WWW.24AEGON.RO 

Platforma online 
pentru clienții care au o 
asigurare Aegon - îți oferă 
transparență și control 
asupra asigurării tale.

Ai cont? Verifică 
valoarea asigurării tale!

Nu ai cont? Intră chiar azi 
pe site și cere activarea lui!

CUSTOMER SERVICE 
CENTER

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.

0264.224.224 
Luni-Vineri / 9.00-17.00
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PESTE 30 DE MILIOANE DE OAMENI  DIN 
TOATĂ LUMEA AU ALES AEGON PENTRU 
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI PENSII PRIVATE.
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Contactează-ne:

T: 0264 224 224 
E: info@aegon.ro www.aegon.ro

Tel:0264224224 
https://www.aegon.ro/Pensii_Private_Viata/

