
ASIGURARE
DE VIAȚĂ
O poliță de parteneriat la Polisa.nl este cunoscută și sub
numele de asigurare de viață.

PENTRU CE ESTE ASIGURAREA DE VIAȚĂ?

100.000 € net pentru cei dragi
De la doar 6€ pe lună
Sunteți asigurat până la vârsta de 75 de ani,
inclusiv dacă vă întoarceți în România.

ASIGURAREA DE VIAȚĂ ESTE A
DOUA CEA MAI IMPORTANTĂ
POLIȚĂ, IMEDIAT DUPĂ
ASIGURAREA DE SĂNĂTATE. 

Este o plasă de siguranță pentru a se asigura că
cei dragi evită problemele financiare după decesul
dumneavoastră. Dacă nu aveți un partener,
încheierea unei polițe de asigurare de viață va
asigura o viață decentă copiilor sau rudelor
supraviețuitoare.

Asigurați-vă pentru o sumă de până la
100.000 de euro, iar primele lunare vor
rămâne aceleași pe întreaga perioadă.



EȘTI ASIGURAT PÂNĂ LA
VÂRSTA DE 75 DE ANI

Părinții vârstnici care doresc să lase bani
copiilor adulți – mulți copii adulți fac
sacrificii prin faptul că își iau liber de la
serviciu pentru a avea grijă de părinții
vârstnici care au nevoie de ajutor. Acest
ajutor poate include, de asemenea, sprijin
financiar direct. Asigurarea de viață îi poate
ajuta pe copiii adulți cu rambursarea după
decesul unui părinte. 

DE CE A FOST CREATĂ O
POLIȚĂ DE ASIGURARE DE
VIAȚĂ?

Asigurarea de viață vă poate ajuta familia să
își mențină nivelul de trai
Asigurarea de viață poate ajuta la plata unui
depozit sau a unei chirii
Asigurarea de viață poate acoperi costurile
de înmormântare și achita datoriile restante

Cu gândul la cei dragi, astfel încât să nu vă
lăsați familia cu griji, stres și preocupări
financiare. 

PENTRU CINE ESTE O POLIȚĂ DE
ASIGURARE DE VIAȚĂ?

Părinții cu copii adulți cu nevoi speciale – 
 pentru copiii care au nevoie de îngrijire pe
tot parcursul vieții și care nu vor fi niciodată
autosuficienți, asigurarea de viață poate
asigura acoperirea nevoilor lor după
moartea părinților lor. Beneficiul în caz de
deces poate fi utilizat pentru a finanța un
fond de investiții pentru nevoi speciale.
Fondul va administra prestațiile pentru un
copil adult cu handicap.  

Adulți care dețin o proprietate comună – 
 căsătoriți sau nu, dacă decesul unuia dintre
ei ar însemna că celălalt nu ar mai putea
plăti ratele la împrumut, acoperi întreținerea
și impozitele pe proprietate, asigurarea de
viață poate fi cea mai bună opțiune. Un
exemplu ar putea fi un cuplu logodit care a
contractat o ipotecă comună pentru a
cumpăra împreună o proprietate.

Părinți cu copii minori – 
în cazul în care un părinte moare, pierderea
venitului acestuia poate cauza probleme
financiare grave. Asigurarea de viață poate
asigura copiilor resursele financiare de care
au nevoie până când vor putea să se
întrețină singuri. 

   



O companie cu angajați cheie –             
 dacă decesul unui angajat cheie, cum ar fi
un director general, ar cauza dificultăți
financiare grave unei companii, aceasta
poate avea un interes asigurabil care îi
permite să cumpere o poliță de asigurare de
viață pentru acel angajat.

Pensionari căsătoriți –                                 
 În loc să aleagă între o plată de anuitate
care oferă un beneficiu pentru soț/soție și
una care nu oferă, pensionarii pot alege să
primească întreaga anuitate și să folosească
o parte din bani pentru a cumpăra o
asigurare de viață pentru soțul/soția lor.
Această strategie se numește maximizarea
pensiei. 

Adulți tineri ale căror familii au contractat
un împrumut sau au făcut datorii din partea
unui împrumut privat pentru studenți –
adulții tineri fără persoane în întreținere
rareori au nevoie de o asigurare de viață, dar
dacă un părinte va plăti datoria unui copil
după ce părintele moare, copilul care încheie
o asigurare de viață îi poate proteja pe
părinți. 

Adulți tineri care doresc să mențină tarifele
la un nivel scăzut –                                     
 cu cât sunteți mai tânăr și mai sănătos, cu
atât primele de asigurare sunt mai mici. Un
adult poate încheia o poliță de asigurare
chiar și fără persoane în întreținere, dacă se
așteaptă să le aibă în viitor. 

PENTRU CINE ESTE O POLIȚĂ
DE ASIGURARE DE VIAȚĂ?

Familiile înstărite care se așteaptă să
plătească impozite pe active –     
 asigurarea de viață poate oferi fonduri
pentru a acoperi impozitele și pentru a
păstra intactă întreaga valoare a activelor.

Familiile care nu își pot permite o
înmormântare –                                   
 primele mici ale poliței de asigurare de viață
pot oferi fonduri pentru a sărbători moartea
unei persoane dragi. 



CÂND POATE ASIGURATUL SĂ
FIE ȘI  TITULARUL POLIȚEI DE
ASIGURARE?

Uneori, asiguratul este în același timp
beneficiar și deținător de poliță de asigurare, 
de exemplu, dacă persoana nu are un partener.
Banii pe care îi lăsați în urmă fac parte din
moștenire. Asiguratul poate fi, de asemenea,
titularul poliței de asigurare, de exemplu, dacă
beneficiarul este un minor. 

CINE ESTE BENEFICIARUL
ASIGURĂRII?

Beneficiarul este persoana care are dreptul la
plata prestațiilor în temeiul poliței. 
În documentele dumneavoastră, această
persoană va fi menționată ca titular al poliței. 
În acest fel, veți evita impozitul pe plata poliței.

DACĂ AVEȚI RUDE ÎN ROMÂNIA
PE CARE DORIȚI SĂ LE
AUTORIZAȚI PENTRU PLATA
PRESTAȚIILOR:

Dacă autorizați rudele care locuiesc în altă țară
să beneficieze de polița dumneavoastră,
introduceți datele dumneavoastră ca beneficiar.
Înmânați documentul poliței de asigurare
rudelor apropiate, iar banii din poliță, în
conformitate cu legislația privind moștenirea,
vor ajunge la rudele apropiate. 

În cazul în care doriți să autorizați o anumită
persoană care locuiește în străinătate, trebuie
doar să întocmiți un testament sau un act care
să precizeze acest lucru. 



2. După ce ați completat formularul de cerere și
aţi acceptat termenii şi condiţiile, veți primi prin
e-mail o invitație personală pentru a completa o
declarație de sănătate digitală. Acest lucru se
poate face online. Completați cu sinceritate
datele dumneavoastră personale și medicale în
declarația de sănătate și trimiteți-o
departamentului medical Sedgwick în format
digital. La primirea declarației completate,
cererea dvs. va fi evaluată imediat de către un
medic independent de la Sedgwick. 
Uneori, consilierul medical poate avea nevoie de
informații suplimentare despre starea
dumneavoastră de sănătate. 
De exemplu, de la medicul dumneavoastră. Veți
permite acest lucru prin semnarea unei
autorizații. Veți primi un mesaj de la Polisa.nl cu
privire la rezultatele evaluării. 

AVANTAJELE UNEI POLIȚE DE
ASIGURARE DE VIAȚĂ CU
POLISA.NL

Oferă o bună securitate financiară pentru cei
dragi în cazul decesului dvs.

Fiecare titular de poliță are propria poliță,
ceea ce înseamnă că fiecare partener are
siguranță financiară

Servicii și asistență în limba dvs. maternă

Poliță la o companie de asigurări bine
stabilită, care operează la nivel mondial

CUM POT ÎNCHEIA O
ASIGURARE DE VIAȚĂ CU
POLISA.NL?

Puteți face acest lucru apelând linia noastră de
asistență telefonică sau:

1. nu aveți nevoie de un consultant. Încheiați
singur o poliță de parteneriat, fără consultanță
(numai pentru executare). Acest lucru se poate
face online la www.polisa.nl. Există o taxă de
administrare unică de 150 de euro. 



POT EXISTA 3 POSIBILITĂȚI
DE A PRIMI O POLIŢĂ DE
PARTENERIAT: 

Acceptată 

Acceptată cu o primă de asigurare mai mare

Respinsă 

3. În momentul acceptării, veți primi o poliță 
de asigurare în caz de deces. Sunteți asigurat
imediat, de la data de începere menționată în
poliță.

SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI  PURTĂTOR DE RISC 

POLISA.NL ESTE O COMPANIE INDEPENDENTĂ DE CONSULTANȚĂ ȘI  ASIGURĂRI CU SEDIUL ÎN 'S-HERTOGENBOSCH. POLISA.NL
OPEREAZĂ LA NIVEL NAȚIONAL. POLISA.NL FACE PARTE DIN POLISA B.V.  ȘI  ESTE UN FURNIZOR DE SERVICII  FINANCIARE APROBAT DE
AUTORITATEA OLANDEZĂ PENTRU PIEȚELE FINANCIARE (AFM).  NUMĂRUL DE LICENȚĂ: 12042369 PUNCTUL NOSTRU FORTE ESTE O
STRATEGIE DE CUMPĂRARE SOFISTICATĂ PENTRU GRUPUL NOSTRU ȚINTĂ,  O ABORDARE INDIVIDUALĂ A CLIENȚILOR NOȘTRI ȘI  UN
NIVEL RIDICAT DE CALITATE ÎN CONSULTANȚĂ. POLISA.NL ÎȘI  EXTERNALIZEAZĂ ACTIVITĂȚILE DE ASIGURARE CĂTRE NEDERLANDSE
ASSURADEUREN B.V.  NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V.  ESTE UN AGENT AUTORIZAT AL ALLIANZ BENELUX N.V. ,  CARE ÎȘI
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA SUB NUMELE DE ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING. ADRESA NOASTRĂ ESTE BURGEMEESTER
GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB 'S-HERTOGENBOSCH. SITE-UL NOSTRU ESTE:  WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  SUNTEM
ÎNREGISTRAȚI LA CAMERA DE COMERȚ CU NUMĂRUL 66214637.  
SUNTEM ÎNREGISTRAȚI LA AUTORITATEA PENTRU PIEȚE FINANCIARE CU NUMĂRUL 12042369.  SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ȘI  RISCURI
ESTE ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKEREING,  PARTE A ALLIANZ BENELUX NV,  ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA DE COMERȚ CU
NUMĂRUL 59395435.  ÎNREGISTRATĂ LA AUTORITATEA OLANDEZĂ PENTRU PIEȚE FINANCIARE CU NUMĂRUL 12042158.  ALLIANZ
NEDERLAND LEVENSVERZEKERING ESTE LISTATĂ CA ASIGURĂTOR ÎNREGISTRAT LA AUTORITATEA OLANDEZĂ PENTRU PIEȚE
FINANCIARE (AFM) ȘI  LICENȚIAT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.


