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Ai întrebări? 
Suntem aici pentru tine!

Vrei asigurare Aegon?
Afl ă mai multe informații despre pachetele de 
asigurări Aegon.

Ai asigurare Aegon?
Afl ă mai multe detalii despre asigurarea ta sau 
încheie o asigurare suplimentară.

CUSTOMER SERVICE CENTER

WWW.24AEGON.RO 
Platforma online pentru clienții care au o asigurare 
Aegon îți oferă transparență și control asupra 
asigurării tale.

Ai cont?
Verifi că valoarea asigurării tale!

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

0264.224.224
Luni-Vineri / orele 9.00-17.00

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

APROAPE 1 MILION DE 
ROMÂNI AU ALES AEGON 
PENTRU ASIGURĂRI DE 
VIAȚĂ ȘI PENSII PRIVATE.

Cu asigurarea Aegon de Viitor economisim 
bani și suntem protejați fi nanciar în cazul unor 
evenimente neprevăzute.

PENTRU VIITORUL FIICEI 
MELE. ORICARE AR FI 
PLANURILE EI, AM ALES 
SĂ FIU PREGĂTIT.

Încheie chiar acum o asigurare Aegon de Viitor și 
bucură-te, alături de familia ta, de protecția fi nanciară 
pe care ți-o oferim!

Nu ești sigur că ai ales pachetul potrivit? Ai la dispoziţie 
20 de zile de la emiterea contractului în care poți renunța 
la pachetul ales, iar noi îți dăm banii înapoi. Fără nicio 
obligaţie. Pentru că vrem să fi i sigur că Aegon de Viitor 
este soluţia potrivită pentru tine.

Orice produs de asigurare este complex. Pentru că 
vrem să ştii ce alegi, suntem aici pentru tine, în caz 
de nelămuriri.

Detalii în unitățile Alpha Bank
www.alphabank.ro

CONTACTEAZĂ-NE:

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



Pentru viitorul nostru. 
Împreună.

Cu asigurarea Aegon de Viitor beneficiezi de un plan financiar pe termen lung care îți 
permite să economiseşti şi să te protejezi financiar pe tine și pe cei dragi în cazul unor 
evenimente neprevăzute. 

Primeşti, după primul an de contract, o primă trimes-
trială pentru 3 evenimente importante din viața ta: 
căsătoria ta, nașterea copilului, prima zi de școală a 
copilului sau admiterea lui la facultate.

Te bucuri de o creștere de 30% a sumei asigurate 
pentru asigurările suplimentare, după primii 5 ani de 
contract, în cazul în care nu ai fost despăgubit în acest 
interval.

BENEFICII SUPLIMENTARE

Adrian a ales pachetul PREMIUM Aegon de Viitor.  
Pentru 270 lei/lună întreaga familie beneficiază de protecţie.

Ana AdrianIoana

25.000 lei în cazul decesul lui Adrian din orice cauză

480 de lei bonus pentru 
prima zi de şcoală a Anei

30 lei / zi pentru spitalizare 
și 3.000 lei pentru interven-
ție chirurgicală din accident

104.234 lei pentru studii* 12.000 lei în caz  
de intervenție chirur-
gicală

40 lei/zi în caz de 
spitalizare

*La calculul sumei s-a luat în considerare o perioadă contractuală de 20 de ani, plata anuală a primelor de asigurare, indexarea de 5%, dobânda garantată, ocupaţia asiguratului nu este considerată cu risc ridicat, 
contractantul este aceeaşi persoană cu asiguratul.

Anul acesta, Maria a împlinit 5 ani. Încă din prima zi când 
a apărut în viața noastră, eu și Ioana am știut că viitorul ei 
este viitorul nostru. Și că vom face totul pentru a o proteja 
și susține, orice și-ar dori să facă în viitor.

De aceea, am ales asigurarea de viață Aegon de Viitor 
care ne permite să punem bani de-o parte. Iar dacă ceva 
neprevăzut mi se întâmplă mie, Maria și Ioana vor fi 
protejate financiar.

Adrian, 35 ani, antreprenor

1. ECONOMISIRE
Pui deoparte lunar o sumă de bani, timp de mai mulţi ani.

Dobândă garantată  D 2,8% în primii 7 ani.
 D 2% începând cu anul 8.

Beneficiu la maturitatea 
contractului*

PLUS 

62.287 lei
PREMIUM 
104.234 lei

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

Suma asigurată la deces PLUS 
15.000 lei

PREMIUM  
25.000 lei

Fiecare pachet include sume suplimentare asigurate în 
cazul următoarelor evenimente:

 D Intervenție chirurgicală din accident: 12.000 lei
 D Spitalizare din accident: 40 lei/zi

3. PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ

În caz de accident

Spitalizare din accident 
- copil

Intervenţie chirurgicală 
din accident - copil

Suma asigurată: 
30 lei / zi

Suma asigurată:  
3.000 lei

Prima 
lunară: 
10 lei

RECOMANDAREA NOASTRĂ
Pachetul pe care ți-l recomandăm include şi asigurarea 
pentru copilul minor, în cazul spitalizării sau intervenției 
chirurgicale în urma unui accident.

Mai jos găsești detalii despre costul pachetelor și durata 
minimă a contractului de asigurare.

PLUS PREMIUM

Prima lunară 
recomandată pentru 
părinte și copil minor

170 lei/lună 270 lei/lună

Durată minimă a 
asigurării 18 ani 14 ani

Cine poate cumpăra Aegon de Viitor?
 D Persoane fizice şi juridice care deţin un cont curent la  
Alpha Bank.

Cine poate fi asigurat cu Aegon de Viitor?
 D Persoane fizice posesori de cont curent Alpha Bank şi 
familiile acestora.

 D Acţionarii, reprezentanţii legali şi angajaţii persoanelor 
juridice cu cont curent Alpha Bank.


