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Aegon de Viitor
Asigurarea de viață cu plan de economisire.
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Îți dorești 
cea mai bună 
educație pentru 
copilul tău?  
Să studieze în 
străinătate?

Asigură-i din timp fondurile necesare 
pentru planurile lui de viitor.
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Datele arată că, pentru 3 ani de studiu 
în Germania, Marea Britanie sau Olanda, 
cheltuielile pentru studii pot ajunge la 
170.000 de lei.*

*Sursa: studiu The Complete University Guide.
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Diversifică-ți instrumentele de economisire
Cel mai înțelept lucru pe care îl poți face atunci când este vorba de finanțe 
este să alegi mai multe instrumente financiare care să îți asigure siguranță și 
stabilitate pe termen lung.

Alege asigurarea de viață Aegon de Viitor cu plan de economisire și bucură-te de 
o sumă de bani garantată la maturitatea contractului. Plus protecție financiară 
pentru cei dragi în cazul unui eveniment neprevăzut.

De ce ai nevoie de o asigurare de viață?

Viitorul copiilor

Fie că este vorba de 
studii în străinătate, 
căsătorie sau avans la 
prima casă.

Siguranța financiară

Oricând pot apărea 
cheltuieli neașteptate. 
Însă, poți alege să fii 
pregătit!

Stilul de viață 

La vârsta pensionării 
poți să te bucuri în 
continuare de viață și 
de toate plăcerile ei!
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Economisire și protecție
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. 

*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.

ECONOMISIRE

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

Dobândă 
garantată

 • 2,8% în primii 7 ani.
 • 2% începând cu anul 8.

Beneficiu la 
maturitatea 
contractului*

PLUS 
62.287 lei

PREMIUM 
104.234 lei

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

PROTECŢIE 
SUPLIMENTARĂ

În caz de accident

Spitalizare din  
accident - copil

Suma asigurată: 
30 lei/zi Prima 

lunară: 
10 leiIntervenţie chirurgicală 

din accident - copil
Suma asigurată:  
3.000 lei
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Pachetul Super Pachetul Ultra
Primă lunară: 550 lei Primă lunară: 1.050 lei

1. ECONOMISIRE

Dobândă garantată 2,8% în primii 7 ani și 2% din anul 8

Beneficiu la maturitatea contractului* 209.103 lei 418.839 lei

2. PROTECŢIE PENTRU TINE ȘI CEI DRAGI

Suma asigurată la deces 50.000 lei 100.000 lei

Fiecare pachet include sume suplimentare asigurate în cazul următoarelor evenimente:

Intervenție chirurgicală din accident 60.000 lei 60.000 lei

Spitalizare din accident 200 lei/zi 200 lei/zi

Scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă  
de gradul I din accident.

3. PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ PENTRU COPILUL MINOR

Spitalizare din accident - copil Suma asigurată: 150 lei / zi Prima lunară: 
50 leiIntervenţie chirurgicală din accident - copil Suma asigurată: 15.000 lei

Pachete de asigurare Aegon de Viitor
Economisire cu dobândă garantată și participare la profitul investiţional. 
Protecție financiară pentru tine și familia ta. Plus o serie de bonusuri. 

*La calculul sumei s-a luat în considerare o perioadă contractuală de 20 de ani, plata anuală a primelor 
de asigurare, indexarea de 5%, vârsta persoanei asigurate este de 35 ani, ocupaţia asiguratului nu este 
considerată cu risc ridicat, contractantul este aceeaşi persoană cu asiguratul.
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Ce beneficii financiare îți oferă 
Aegon de Viitor?

de lei
250 2,8% 80%

2% 95%

Poți depune lunar 
prime suplimentare 
de minim

Dobândă garantată la 
rezerva contractului

Participare la profitul 
investiţional aplicată 
la rezerva totală

în primii 7 ani
în primii 15 ani 

începând cu anul 8
începând cu anul 16

pentru care ai 
dobândă garantată
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Primeşti, 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, în cazul în care nu ai fost 
despăgubit în acest interval.

Beneficii 
suplimentare
Alege asigurarea Aegon de Viitor 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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Cine poate cumpăra  
Aegon de Viitor?

 • Persoane fizice şi juridice care deţin un 
cont curent la Alpha Bank.

Cine poate fi asigurat  
cu Aegon de Viitor?

 • Persoane fizice posesori de cont 
curent Alpha Bank şi familiile 
acestora.

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

STUDIU DE CAZ
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Asigurarea lui Adrian
Adrian a ales pachetul PREMIUM Aegon de Viitor.  
Pentru 270 lei/lună întreaga familie beneficiază de protecţie.

Ana 
fiica lui Adrian

Ioana 
soția lui Adrian

25.000 lei în cazul decesul lui Adrian  
din orice cauză

104.234 lei 
pentru studii*

480 de lei bonus 
pentru prima zi de 
şcoală a Anei

30 lei / zi pentru 
spitalizare și  
3.000 lei pentru 
intervenție chirurgicală 
din accident

12.000 lei în caz 
de intervenție 
chirurgicală

40 lei/zi în caz de 
spitalizare

Adrian 
asigurat

*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.
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Ai întrebări? Suntem aici pentru tine!

FACEBOOK.COM/
AEGON.ROMANIA

Urmăreşte-ne contul 
de Facebook pentru 
webinarii live şi explicaţii 
despre produsele 
noastre.

Încheie chiar acum o asigurare Aegon de Viitor și bucură-te, alături de 
familia ta, de protecția financiară 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 fii sigur că 
Aegon de Viitor este soluţia potrivită pentru tine.

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

www.aegon.ro
Detalii în unitățile Alpha Bank 
www.alphabank.ro

Contactează-ne:

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