
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 webinarii 
live şi explicaţii despre produsele noastre.

PESTE 30 DE MILIOANE DE 
OAMENI  DIN TOATĂ LUMEA 
AU ALES AEGON PENTRU 
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI 
PENSII PRIVATE.

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

Cu asigurarea Aegon Fii Sigur, pun deoparte 
bani pentru viitorul copilului nostru şi mă 
asigur că primesc sprijin fi nanciar în cazul 
unor evenimente neprevăzute.

O VOM PROTEJA 
ÎNTOTDEAUNA. ȘI O 
VOM SUSȚINE, ORICARE 
AR FI PLANURILE EI.

Încheie chiar acum o asigurare Aegon Fii Sigur 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 Fii Sigur 
este soluţia potrivită pentru tine.

Orice produs de asigurare este complex. Pentru că 
vrem să ştii ce alegi, te vom contacta imediat după ce 
achiziţionezi produsul pentru eventuale nelămuriri şi 
abia apoi îţi vom emite contractul de asigurare. Nu uita 
să răspunzi la numărul de telefon 0264.224.224 după 
semnarea contractului!



ECONOMISIRE
Pui deoparte lunar o sumă de bani, timp de mai mulţi ani, 
pentru obiectivul tău.

BASIC PREMIUM EXTRA

Valoare garanta-
tă a beneficiului 
la maturitate*

49.703 lei 66.482 lei 209.884 lei

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

BASIC PREMIUM EXTRA

Suma asigurată  
la deces

12.000 lei 16.000 lei 30.000 lei

SERVICIU GRATUIT PENTRU SĂNĂTATE
De serviciul online de a doua opinie medicală, pot beneficia 
asiguratul şi co-asiguratul produsului Aegon Fii Sigur.

Sumă asigurată suplimentară de 30.000 lei în caz de deces 
din accident

RECOMANDAREA NOASTRĂ:

BASIC PREMIUM EXTRA

Prima lunară reco-
mandată pentru 
părinte și copil 
minor

160 lei/
lună

200 lei/
lună

540 lei/
lună

Durată minimă a 
asigurării 20 ani 16 ani 12 ani

Recomandarea noastră include pachetele 1, 2, 3 şi 4.  
Poţi opta şi pentru alte variante.

PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ

ÎN CAZ DE ACCIDENT 
Ataşează multiple asigurări suplimentare.  
Maxim 5 din fiecare pachet.

Eveniment 
asigurat

Suma  
asigurată

Prima 
lunară

1
Spitalizare din accident 30 lei / zi  

10 lei
Convalescenţă  
post-spitalizare accident

30 lei / zi

2
Spitalizare din accident 30 lei / zi  

10 lei
Intervenţie chirurgicală  
din accident

15.000 lei

3
Deces din accident 50.000 lei  

10 lei
Invaliditate permanentă  
din accident

25.000 lei

4
Spitalizare din accident - copil 30 lei / zi  

10 lei
Intervenţie chirurgicală  
din accident - copil

3.000 lei

Aegon Fii Sigur îți oferă:

Investește în planurile de viitor ale familiei tale!
Cu asigurarea Aegon Fii Sigur beneficiezi de un plan financiar pe termen lung care îți permite atât să 
economiseşti, cât şi să te protejezi financiar pe tine și pe cei dragi în cazul unor evenimente neprevăzute. 

Asigurarea Ioanei 
Ioana a ales pachetul PREMIUM Aegon Fii Sigur.  
Pentru 200 lei/lună întreaga familie beneficiază de protecţie.

Acum 5 ani, când a apărut Ana în viaţa noastră, am ştiut 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 şi economisim bani în acelaşi timp, pentru că Aegon Fii 
Sigur ne oferă o sumă garantată la maturitatea contractului, când 
Ana va intra la facultate.

Ioana, 35 ani, economist

Ana 
fiica Ioanei

Ioana 
asigurat

Adrian 
soțul Ioanei

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

16.000 lei în cazul decesul Ioanei din 
orice cauză şi încă 50.000 de lei, dacă 
acesta se produce din accident

480 de lei 
bonus pentru 
prima zi de 
şcoală a Anei.

Bani pentru 
studii*: 
66.482 lei

15.000 lei 
în caz de 
intervenție 
chirurgicală.

30 lei/zi în caz 
de spitalizare.*Sumă calculată în cazul plății integrale a primelor. La calculul sumei s-a luat în considerare o 

perioadă contractuală de 20 de ani, plata anuală a primelor de asigurare, indexarea de 5%, ocupaţia 
asiguratului nu este considerată cu risc ridicat, contractantul este aceeaşi persoană cu asiguratul 
şi are 35 de ani.

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.

BENEFICII SUPLIMENTARE


