ÎNCREDEREA ÎN VIITORUL TĂU
ȘI AL CELOR DRAGI E MAI MARE

CU ASIGURAREA
DE VIAȚĂ POTRIVITĂ

DE CE O ASIGURARE DE VIAȚĂ
DE LA ALLIANZ-ȚIRIAC?
Fie că vrei zile liniștite la pensie, hobby-uri de care
să te bucuri ani și ani, studii în străinătate pentru
copii sau propria afacere de familie, cu asigurarea
de viață potrivită, tot ce ți-ai propus să faci mai
târziu e mai sigur.
Cu alte cuvinte, încrederea că vei avea bani puși
deoparte pentru toate planurile de viitor e mai
mare când pui lângă gândurile tale un plan
ﬁnanciar concret.
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Allianz-Țiriac îți oferă planuri de investiții, de protecție
ﬁnanciară pentru tine și familia ta, de economisire
pentru cei mici sau pentru tine, precum și clauze
suplimentare și asigurări pentru sănătatea ta.
Știi că, orice s-ar întâmpla, tu și cei dragi rămâneți
stăpâni pe situație.
Allianz-Ţiriac este parte a grupului Allianz, unul dintre
liderii mondiali în domeniul serviciilor ﬁnanciare şi de
asigurări. În România, compania se bucură de stabilitate
ﬁnanciară și de încrederea clienţilor de 25 de ani.

CE ÎȚI OFERĂ
ASIGURĂRILE DE VIAȚĂ
ALLIANZ-ȚIRIAC?
ÎNCURAJĂRI MAI PUTERNICE
PENTRU CEI MICI
Planul de economisire Zâmbet pentru copii este un produs de asigurare de viață prin care tu pui bani deoparte,
periodic, pentru cei mici. Astfel, suma de bani economisită de tine va susține planurile de viitor ale copiilor tăi.
Cu bonusul de fidelitate de la sfârșitul perioadei contractuale se pot ocupa și de pasiuni.
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ÎNCREDERE MAI MARE
ÎN VIITORUL TĂU
Pentru ca tu să beneﬁciezi de cea mai
bună soluție, Allianz-Țiriac
administrează activ programele
investiționale, bazându-se pe expertiza
și puterea Grupului Allianz.
Cu asigurarea de viață de tip unit-linked
Dinamic Invest, ai diferite programe de
investiții din care poți să alegi, în
funcție de înclinația ta către risc.
Stabilești moneda în care dorești să
investești, euro sau lei, iar la ﬁnalul
contractului ai o sumă de bani strânsă
pentru ceea ce ți-ai propus să faci.
În plus, în cazul unui eveniment nefericit,
cei dragi primesc un sprijin financiar,
calculat ca sumă între valoarea contului
tău de investiții și suma asigurată pentru
deces.
Dacă vrei investiții pe termen scurt sau
mediu și bani în plus mai târziu, sub formă
de rente, asigurarea de viață tip
unit-linked Smart Plan este produsul
potrivit. Plătești o singură dată, la începutul
contractului, apoi banii sunt alocați într-un
program investițional cu risc scăzut,
fără ﬂuctuații mari de preț.
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ZILE MAI LINIȘTITE
LA PENSIE
Partener este asigurarea de viață orientată spre economisire care te ajută să pui bani deoparte, cât de des
dorești: o dată pe an, o dată la trei sau șase luni sau chiar o dată pe lună. La sfârșitul perioadei contractuale,
primești un bonus de fidelitate. Pe lângă economii sigure, familia ta beneﬁciază de protecție financiară, în
cazul unui eveniment nefericit.

-

MAI MULTĂ SIGURANȚĂ PENTRU FAMILIA TA
Protect este asigurarea temporară de viață care oferă protecție financiară dublă: pentru tine, în cazul
unui accident și, opțional, în cazul diagnosticării cu o boală gravă, dar și pentru cei dragi, în caz de deces.
În plus, în funcție de nevoile tale, poți alege între Standard și Optim, cele două pachete de asigurare.
Life Plan este o asigurare temporară de viață care te ajută să îți protejezi familia în cazul unui eveniment
nedorit (deces survenit în urma unei boli sau a unui accident). Astfel, cei dragi ție vor putea rămâne stăpâni pe
situație și în momentele diﬁcile.
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PROTECȚIE MAI MARE
PENTRU SĂNĂTATEA TA
LifeHelp este asigurarea de viață pentru boli grave care îți oferă protecția și confortul ﬁnanciar de care
ai nevoie, în cazul diagnosticării cu infarct miocardic, accident vascular cerebral sau cancer. Indiferent
ce-ți rezervă viitorul, ai acces la medici și clinici de talie internațională. În plus, poți include, oricând,
soțul sau soția în asigurare. Copiii tăi sunt asigurați gratuit.
Poți atașa clauza suplimentară pentru afecțiuni medicale grave Best Doctors oricărei asigurări de viață
de la Allianz-Țiriac. Așa știi că, orice s-ar întâmpla, beneﬁciezi de tratament medical în străinătate, cu toate
cheltuielile medicale acoperite, dar și de servicii precum a doua opinie medicală, prin care poți veriﬁca un
diagnostic și tratament optim în străinătate (Medical Concierge), care cuprinde monitorizarea atentă
a afecțiunii tale, dar și asistență în deplasare și cazare, acordată ție și însoțitorului/însoțitorilor.
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PENTRU O SUSȚINERE
ȘI MAI PUTERNICĂ,
ALEGE ȘI ALTE
CLAUZE SUPLIMENTARE:
Clauza de investiție;
Clauza privind asigurarea temporară de viață;
Fracturi și arsuri ca urmare a unui accident;
Cheltuieli medicale ca urmare a unui accident și cheltuieli medicale ca urmare
a unui accident sau a unei boli;
Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident și intervenții chirurgicale ca urmare
a unui accident sau a unei boli;
Spitalizare ca urmare a unui accident și spitalizare ca urmare a unui accident sau a unei boli;
Deces din accident;
Incapacitate temporară de muncă din accident;
Invaliditate ca urmare a unui accident;
Scutire de la plata primelor în caz de invaliditate de gradul I;
Invaliditate de gradul I;
Afecțiuni medicale grave;
Afecțiuni medicale grave pentru copii;
Clauza suplimentară pentru afecțiuni medicale grave Best Doctors.

BENEFICIILE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ
ALLIANZ-ȚIRIAC
PLANURI ÎN RITMUL TĂU
Tu alegi frecvența cu care achiți primele de asigurare – lunar, trimestrial, semestrial sau chiar anual.

PLANURI INVESTIȚIONALE ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE TALE
Poți alege între diferite programe investiționale, în funcție de înclinația ta către risc.

VENIT SUPLIMENTAR SIGUR
Fie că vrei să investești, ﬁe să economisești, cu asigurările de viață Allianz-Țiriac siguranța că, mai târziu,
ai niște bani puși deoparte e mai mare.

CERTITUDINEA CĂ BANII TĂI SUNT ADMINISTRAȚI DE PROFESIONIȘTI
Indiferent de soluția aleasă, banii tăi sunt investiți de profesioniști selectați de Grupul Allianz.

PROTECȚIE FINACIARĂ PENTRU CEI DRAGI
Indiferent de tipul de asigurare pe care îl alegi, familia ta primește ajutor ﬁnanciar
în cazul unui eveniment nefericit.

Pentru mai multe informații, intră pe www.allianztiriac.ro
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ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84
010616 București, Sector 1
Telefon: 021 20 19 120
info@allianztiriac.ro
www.allianztiriac.ro

