Alege să îi protejezi pe cei dragi!
Nu lăsa nimic la voia întâmplării!

Asigurarea de viață
pentru Seniori
Am creat pentru tine o asigurare de viață care îți oferă
confortul de a ști că familia ta și cei dragi vor fi protejați
financiar atunci când tu nu vei mai fi alături de ei.

Beneficiile oferite de
această asigurare de viaţă

Asigurarea de viață pentru Seniori oferă o sumă asigurată
garantată în caz de deces, ce poate fi utilizată în diverse
scopuri: de exemplu, pentru a pune la dispoziția celor dragi
sume de bani pentru evenimente importante din viața lor.

n Protecția Beneficiarului poliței prin suma
asigurată garantată în cazul decesului
Asiguratului

Dacă ești o persoană care planifică din timp și cu grijă
resursele financiare și le alocă în diverse scopuri, în funcție de
momentul și vârsta la care decizi să achiziționezi asigurarea
de viață, atunci este necesar să știi că Asiguratul trebuie să
aibă vârsta între 55 și 70 ani împliniți.

n Acordarea sumei asigurate Beneficiarului în
doar 2 zile lucrătoare (de la data primirii tuturor
documentelor necesare de către Asigurator)
n Desemnarea Beneficiarului / Beneficiarilor
poliței de asigurare

De ce să alegi Asigurarea de viaţă
pentru Seniori?

n Nu este necesară evaluarea medicală a
Asiguratului

n Pentru ca familia ta să fie PROTEJATĂ, chiar și atunci
când tu nu vei mai fi lânga ei pentru a-i sprijini;
n Pentru că inevitabilul se produce, gândește-te că o
asigurare de viață rezolvă din timp o problemă viitoare
și reprezintă un mare CONFORT pentru tine și cei dragi;
n Pentru momentul în care tu nu vei mai fi lânga ei, e
timpul să te gândești cum îi poți AJUTA FINANCIAR, fie
că vorbim despre plata unor credite/datorii, a unui plan
de economii pentru copii/nepoți sau despre cheltuielile
cauzate de decesul Asiguratului.

n Plata poliţei de asigurare timp de 3 ani sub
formă de prime eşalonate (lunar, trimestrial,
semestrial, anual), în timp ce asigurarea este
valabilă până la decesul Asiguratului
n Posibilitatea încheierii mai multor contracte de
asigurare, în limita sumei asigurate de 100.000
lei pentru acelaşi Asigurat

Exemple de prime de asigurare aferente sumelor asigurate, în funcţie de vârsta Asiguratului şi frecvenţa de plată.
Suma
asigurată

2.500 lei

5.000 lei

10.000 lei

Prima conform frecvenţei
Vârsta

Lunară

Anuală

Unică

Lunară

Anuală

Unică

Lunară

Anuală

Unică

55 ani

63

718

2.084

126

1.435

4.168

251

2.870

8.337

60 ani

66

752

2.168

132

1.504

4.336

263

3.009

8.673

65 ani

69

790

2.249

138

1.580

4.498

276

3.159

8.995

70 ani

–

2.324

–

4.647

–
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