
Majorat este planul de economisire care î]i ofer`  
solu]ii flexibile pentru protec]ia viitorului copilului
t`u.

 — Dac` e[ti p`rinte sau tutore legal al unui copil  
cu vârsta de pân` la 20 ani, po]i alege aceast`  
asigurare pentru a-i oferi sprijin financiar în 
momentul în care î[i va începe via]a pe cont 
propriu.

 — Tu finan]ezi planul de economii Majorat, al c`rui 
beneficiar este copilul.

 — Durata contractului este egal` cu diferen]a  
dintre 25 ani [i vârsta copilului la începerea 
contractului. Pe toat` aceast` durat`, sumele 
pl`tite periodic se capitalizeaz`.

Ce avantaje ai?
 — |n cazul \n care Copilul Beneficiar a ob]inut \n     

to]i anii de studiu ne\ntrerupt numai calificative 
de “Foarte bine” [i medii anuale \ntre 9,50 [i 
10,00, noi pl`tim un bonus de 50% din valoarea 
participarii la profit, conform condi]iilor de 
asigurare.

 — Ai siguran]a unui capital disponibil pentru  
copilul t`u la împlinirea vârstei de 18 ani.

 — Tu decizi când se va pl`ti suma asigurat` plus 
participarea la câ[tig: integral, la vârsta de 18 ani 
sau la orice vârst` (între 18 [i 25 de ani).

 — Î]i po]i proteja capitalul prin indexarea automat`  
a sumei asigurate cu factorul de adaptare la  
infla]ie.

E bine s` prive[ti
spre un viitor sigur.

Asigurarea de via]`
pentru copil
MAJORAT

generali.ro

Împreun` suntem responsabili de viitorul copilului t`u.
Ai decis s`-i oferi cel mai bun start în via]`, s`-i 
preg`te[ti o via]` frumoas` [i lipsit` de griji. Acum 
viitorul lui e pe mâini bune [i te po]i bucura lini[tit de 
anii frumo[i ai copil`riei lui!

Contacteaz`-ne! Alege în]elept!

Ce este planul de economisire 

Majorat?

Afl` mai multe informa]ii despre gama 
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

Reperele de valoare ale Grupului Generali:

Prezen]` \n 50 de ]`ri

Peste 71.000 de angaja]i

Peste 61.000.000 de clien]i

Consultant Generali:



Ce avantaje ai?

 — Sistemul de plat` este flexibil. Po]i alege s` 
pl`te[ti anual, semestrial sau trimestrial, în func]ie 
de fluxul veniturilor tale.

 — La nevoie, po]i primi în avans o parte din capitalul 
acumulat, în cazul în care tu sau copilul urmeaz`  
s` suferi]i o interven]ie chirurgical` de urgen]`.

 — Noi, Generali, î]i garant`m Suma Asigurat`, 
astfel încât în cazul decesului persoanei 
asigurate, prelu`m plata primelor pân` la sfâr[itul 
contractului, prin urmare viitorul copilului t`u 
este \n siguran]`.

Ce op]iuni ai?

 — Po]i alege o multitudine de riscuri asigurate 
suplimentar (ex: spitalizare din orice cauz`, boli 
grave, cheltuieli medicale, fracturi/arsuri etc).

 — |n cazul în care optezi pentru achizi]ionarea 
de pachete de asigurare beneficiezi de clauze 
complet gratuite.

 — Po]i opta pentru protec]ie atât pentru tine, cât [i 
pentru copilul t`u.

Plan de economisire pentru 
viitorul copilului t`u.

MAJORAT

Viitorul copilului t`u este lucru cel mai 
important care te preocup`. Îi oferi o educa]ie 
aleas`, care s` îi formeze abilit`]i [i calit`]i în 
via]`, te preocup` cre[terea lui într-un mediu 
lini[tit, fericit, pentru ca el s` p`[easc` în 
via]` cu dreptul.

Un timp vei face tu alegerile pentru el,  
op]iuni care s` îi asigure o educa]ie de 
calitate, perspective de dezvoltare [i un viitor 
de succes.

{ansele lui de reu[it` vor fi sigure [i eficiente 
cu planul de economisire Majorat de la 
Generali, flexibil [i avantajos.


