Ce este asigurarea Clasic

Plus?

Te ajut`m s` treci peste dificult`]i, dând valoare
vie]ii tale. Fii responsabil pentru ceea ce tr`ie[ti,
alege s` pre]uie[ti [i s` valorifici fiecare zi, s` prive[ti
optimist spre viitor
Împreun` cu cei din jurul t`u te vei bucura c` ai g`sit
în noi un partener de încredere.

E bine s` [tii c`
ai o via]` f`r` griji.

Contacteaz`-ne! Alege în]elept!
CLASIC PLUS este o asigurare de via]` care
acoper` riscul de deces, astfel încât familia ta s`
fie lini[tit` orice ]i s-ar \ntâmpla.
—— Durata contractului poate fi \ntre 1 [i 30 de
ani.
—— Vârsta maxim` pe care o po]i avea la
\ncheierea contractului este de 70 ani.
—— Dac` ai decis c` este momentul pentru o
asigurare de via]`, \]i recomand`m s` ]ii cont
de nivelul venitului [i de valoarea cheltuielilor
tale.

Reperele de valoare ale Grupului Generali:
Prezen]` \n

50 de ]`ri

Peste

71.000 de angaja]i

Peste

61.000.000 de clien]i

Afl` mai multe informa]ii despre gama

Ce avantaje ai?
—— Tu alegi cine va fi Beneficiarul, care va fi
structura [i perioada contractului.
—— Sistemul de plat` este flexibil: po]i alege s`
pl`te[ti anual, semestrial sau trimestrial, \n
func]ie de fluxul veniturilor tale.

complet` de produse [i servicii pe care ]i le oferim,
contact<nd un consultant la cea mai apropiat`
agen]ie Generali din ora[ul t`u.
|n plus, pentru mai multe detalii, ne po]i suna la
0372.01.02.02 sau po]i vizita site-ul:

www.generali.ro

Consultant Generali:

—— |]i po]i proteja capitalul prin indexare
automat` a sumei asigurate cu factorul de
adaptare la infla]ie.
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Ne dorim s` fii printre cei care tr`iesc o
via]` în siguran]` [i plin` de bucurii al`turi
de cei dragi, s` po]i s` iube[ti, s` crezi în
tine, s` d`ruie[ti [i s` zâmbe[ti în fiecare
moment frumos.
Mul]i dintre noi reu[im s` avem o via]`
lini[tit`, dar acest lucru nu înseamn` c`
suntem feri]i de evenimentele nedorite.
Prin asigurarea de via]` Clasic Plus de la
Generali, creat` special pentru protec]ia
familiei tale, vei g`si resurse [i solu]ii pentru
a lupta mai departe pentru visurile tale,
pentru a le vedea împlinite.
Clasic Plus î]i ofer` lini[tea de care ai
nevoie, astfel ca tu s` te bucuri de via]`
al`turi de cei pe care îi iube[ti.

Ce op]iuni ai?
—— Po]i cesiona asigurarea pentru ob]inerea unui
credit.
—— Pentru prime anuale de cel pu]in 1.500 lei,
beneficiezi \n mod gratuit de clauza “Exonerare de
la plata primelor \n caz de invaliditate”.
—— Po]i beneficia anual - \n func]ie de valoarea primei
anuale - [i de anumite clauze oferite gratuit
\ncep<nd cu anul al doilea de asigurare.
—— |n cazul unui deces din accident, Beneficiarul va
primi dublul sumei asigurate.
—— |n cazul unui deces din accident rutier, Beneficiarul
va primi triplul sumei asigurate.
—— Po]i opta pentru clauza de invaliditate permanent`
din orice cauz`/accident, caz \n care indemniza]ia
de asigurare este egal` cu un procent din suma
asigurat`.
—— Po]i alege o multitudine de riscuri asigurate
suplimentar (ex: spitalizare din orice cauz`, boli
grave, cheltuieli medicale, fracturi/arsuri etc).
|n cazul \n care optezi pentru achizi]ionarea de
pachete de asigurare beneficiezi de clauze gratuite.
—— |n cazul incapacit`]ii totale de munc`, noi prelu`m
plata primelor de asigurare, pe toat` durata r`mas`
a contractului.
—— Beneficiezi de acoperire extins` pentru 40 de boli
grave \n situa]ia \n care alegi s` fii acoperit pentru
acest risc.

CLASIC PLUS este o asigurare de via]` care \]i ofer`
solu]ii \mpotriva unor evenimente nedorite, dar [i
stabilitate financiar` pentru tine [i familia ta.

