Ce este asigurarea Practic

Plus?

Special pentru tine am creat Practic Plus, o
asigurare mixt` de via]`, flexibil`, o solu]ie optim` de
economisire [i protec]ie. Astfel, beneficiezi de suma
asigurat` plus participarea la câ[tig, fie la sfâr[itul
contractului, fie în cazul producerii riscului asigurat în
perioada acestuia.
—— Dac` ai decis c` este momentul pentru o
asigurare de via]`, este recomandat s`
]ii cont de nivelul veniturilor [i de valoarea
cheltuielilor tale.
—— Po]i încheia aceast` poli]` pe o durat` între 5 [i
30 de ani.
—— Prima de asigurare o vei stabili împreun` cu unul
dintre consultan]ii no[tri, care î]i va propune cea
mai bun` solu]ie în func]ie de obiectivul ales.

Ce avantaje ai?
—— Tu alegi cine va fi Beneficiarul, care va fi structura
[i perioada contractului.
—— Suma asigurat` este garantat`.

Împreun` putem experimenta lucruri noi [i vei putea
face pa[i siguri c`tre dezvoltarea ta personal` [i
profesional`. Atunci când gânde[ti anumite lucruri
c`rora le acorzi toat` aten]ia [i energia ta, ele vor
deveni reale.
E normal s`-]i dore[ti o via]` lini[tit` [i sigur`, iar
asigurarea de via]` Practic Plus de la Generali este
alegerea de care ai nevoie.

E bine s` [tii c`
planurile tale
sunt \n siguran]`.

Contacteaz`-ne! Alege în]elept!

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

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:

—— Sistemul de plat` este flexibil. Po]i alege s`
pl`te[ti anual, semestrial sau trimestrial, în
func]ie de fluxul veniturilor tale.
—— Î]i po]i proteja capitalul prin indexarea automat`
a sumei asigurate cu factorul de adaptare la
infla]ie.
—— Capitalul t`u este protejat, deoarece folosim
instrumente de investi]ie sigure [i eficiente.

Asigurarea mixt` de via]`
cu acumulare de capital
PRACTIC PLUS

—— Venitul ob]inut din Asigurarea de Via]` nu se
impoziteaz`.

generali.ro

PRACTIC PLUS
Asigurarea mixt` de via]` cu
acumulare de capital

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.

Pe parcursul vie]ii c`ut`m diverse motiva]ii
[i \ncerc`m s` ne trezim diminea]a cu g<ndul
c` vom face un pas nou c`tre \ndeplinirea
viselor noastre. A[a se na[te [i dorin]a de
mai mult [i mai bine: pentru noi, pentru cei
dragi nou`, pentru o via]` frumoas` [i
\mpliniri.
Noi, Generali, \]i suntem al`turi pe acest
drum [i te vom sprijini, astfel \nc<t s` \]i
po]i atinge obiectivele, iar planurile tale de
viitor s` fie \n siguran]`.

—— |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.

