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Noiembrie– o luna dedicata asigurarilor de viata si sanatate



Stiri din Asigurari

In Romania, asigurarile de viata reprezinta 
19% din piata totala de profil

Media la nivel european este de circa 60%.

Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta
unul dintre produsele de care romanii se arata
a fi din ce in ce mai interesati, conform cercetarilor sociologice realizate la solicitarea 
UNSAR.

Sursa: www.1asig.ro



Industria de asigurari a lansat cea de-a doua editie a campaniei de informare

#gatapentruVIATA

dedicata asigurarilor de viata si sanatate si adresata cu precadere tinerilor

Sursa: www.1asig.ro

Stiri din Asigurari



Asigurarea de viata

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul

insa, in functie de tipul de asigurare incheiat,

aceasta poate oferi, pe langa confortul oferit de gandul ca orice s-ar intampla cei
dragi sunt in siguranta:

- protectie financiara pentru familie;

- metoda de economisire;

- independenta financiara pentru cei dragi;

O asigurare de viata este o achizitie pe termen lung, fiind una dintre cele mai 
importante investitii pe care le poti face



Asigurarea de sanatate

Preventie, Consultatii si investigatii medicale din orice cauză (Accident sau 
Imbolnavire), diagnostic,

Transport medical cu ambulanța

Recuperare post-spitalizare din orice cauză

Proceduri , spitalizare, intervenţii chirurgicale

+ alte acoperiri si beneficii, in plus si deductibilitate fiscala

Servicii private incluse:



“Nevoia de a discuta cu un consultant ramane prioritara ”
https://consultantaa.ro/asigurari/viata/ 

https://consultantaa.ro/asigurari/asigurare-sanatate-privata/

“Intr-un context in care nivelul de incredere al romanilor a scazut pe toate palierele în 2020, ne 
bucura sa vedem ca brokerii de asigurari au reusit sa aiba o cota mare și mai ales sa fie apreciati
de consumatori ca fiind principalul factor determinant in incheierea unei polite de asigurare”, a 
declarat presedintele UNSICAR, Dorel Duta.

Sursa: https://financialintelligence.ro/

Sfaturi utile

https://consultantaa.ro/asigurari/asigurare-sanatate-privata/


CU TOȚII AVEM SUPERSTIȚII.

E UTIL SĂ AVEM ȘI ASIGURĂRI DE

LOCUINȚE.

MAI ALES CĂ DISCUTĂM DESPRE...

“ACASĂ”

Sursa: https://asiguropedia.ro/antighinionpentruacasa/

https://asiguropedia.ro/cum-alegi-o-asigurare-voluntara-de-sanatate/
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