
|]i oferim solu]ii simple pentru nevoi complexe! 

ASIGURAREA DE VIAȚĂ CU COMPONENTĂ 
DE ECONOMISIRE SENIOR PROTECT PLUS

Cu toții ne dorim obținerea unui venit suplimentar la vârsta pensionării, pentru împlinirea unor dorințe pe 
care le-am lăsat să aștepte. Cu asigurarea de viață Senior Protect Plus, ai încredere că familia ta va avea un 
suport �nanciar în situația în care ți se va întâmpla ceva rău și, totodață, te ajută să economisești pentru 

confortul tău de mai târziu. 

Protecție când ai cea mai mare nevoie de ea.
Tu și familia ta veți primi ajutor financiar în cazul în care 

are loc un eveniment nefericit, cum ar fi invaliditatea 
permanentă din accident sau deces. 

Economisești ușor, te bucuri până la capăt.
Asigurarea de viață Senior Protect Plus reprezintă o formă 
de economisire pe termen lung, care te ajută să îți menții 
un standard de viață ridicat la pensie, prin suplimentarea 

veniturilor obținute din pensia de la stat. 

Beneficiu suplimentar la maturitate.
Pentru planuri de viitor mai sigure, venim în întâmpinarea 
ta cu acordarea unui beneficiu suplimentar la maturitatea 

contractului de asigurare.

Confort la plata primelor de asigurare
Nu trebuie să îți faci griji în privința termenelor de plată și a 

drumurilor la bancă! Primele de asigurare se vor retrage 
automat din contul tău curent deschis la Raiffeisen Bank, fără 
niciun cost suplimentar, prin activarea serviciului Direct Debit 

(plată recurentă).

Supraviețuire

200 7
Invaliditate permanentă

totală din accident

Suma asigurată garantată

105

49.510 lei 53.912 lei*
incluzând participarea

la profit
ASIGURARE  DE VIAȚĂ
SENIOR PROTECT PLUS

Scutire de la 
plata primelor

Exemplu ilustrativ: Vârsta asiguratului este de 35 ani. Acesta contractează asigurarea Senior Protect Plus pe o perioadă 
contractuală de 20 ani, cu o primă de asigurare lunară inițială de 150 lei. Sumele asigurate sunt garantate de asigurator, 
comparativ cu soluția de economisire și includ beneficiul suplimentar la maturitate.

*suma include participarea la profit de 2,7% pe an.

Riscuri asigurate: Supraviețuirea sau Decesul din orice cauză; Invaliditatea permanentă totală din accident și scutirea 
de la plata primelor. Începând cu anul 4, este posibilă răscumpărarea contractului.



|]i oferim solu]ii simple pentru nevoi complexe! 

Protecție pentru cea mai 
importantă persoană din viața ta

Viitorul celui mic e în mâinile tale. Copilul tău va primi sprijin 
financiar în cazul în care nu-i mai poți asigura o stabilitate 

financiară în urma apariției unui eveniment nefericit, cum ar fi 
decesul din accident.

Economisesti acum, îndeplinești 
visele atunci când va crește mare

Cea mai bună educație sau propria afacere… nimic nu este 
imposibil cu ajutorul economisirii disciplinate. Sumele mici, 
puse deoparte în mod regulat, pot contribui în mod real la 

protejarea viitorului copilului tău. 

Beneficiu suplimentar la maturitate
Pentru planuri de viitor mai sigure, venim în întâmpinarea 

ta cu acordarea unui beneficiu suplimentar la 
maturitatea contractului de asigurare.

Confort la plata primelor de asigurare
Nu trebuie să îți faci griji în privința termenelor de plată și a 

drumurilor la bancă! Primele de asigurare se vor retrage 
automat din contul tău curent deschis la Raiffeisen Bank, fără 
niciun cost suplimentar, prin activarea serviciului Direct Debit 

(plată recurentă).

ASIGURAREA DE VIAȚĂ CU COMPONENTĂ 
DE ECONOMISIRE JUNIOR PROTECT PLUS

Protejarea a ceea ce ne este cel mai drag este foarte importantă pentru �ecare dintre noi, aducându-ne o liniște 
su�etească atât de prețioasă. Asigurarea de viață cu componentă de economisire Junior Protect Plus te ajută să 
susții �nanciar visele și planurile copilului tău, chiar dacă viața se dovedește a � imprevizibilă. Bucură-te de aceste 
bene�cii și așteaptă cu nerăbdare o viață plină de momente prețioase alături de copilul tău!

180 7
Deces din accident

Suma asigurată garantată

105

42.849 lei 46.354 lei*
incluzând participarea

la profit
ASIGURARE DE VIAȚĂ 
JUNIOR PROTECT PLUS

Scutire de la 
plata primelor

Supraviețuire

Exemplu ilustrativ: Vârsta contractantului este de 35 ani. Acesta optează pentru asigurarea Junior Protect Plus, pentru un copil 
în vârstă de 5 ani, cu maturitatea contractului de asigurare la împlinirea vârstei de 23 ani a asiguratului, cu o primă de asigurare 
lunară inițială de 150 lei. Sumele asigurate sunt garantate de asigurator, comparativ cu soluția clasică de economisire și includ 
beneficiul suplimentar la maturitate.

*suma include participarea la profit de 2,7% pe an.

Riscuri asigurate: Supraviețuirea sau Decesul din orice cauză al asiguratului; Decesul din accident al contractantului și 
scutirea de la plata primelor de asigurare. Începând cu anul 4, este posibilă răscumpărarea contractului.


