
1

Aegon Smart #DeAcasă
Asigurarea în caz de accidente casnice și DIY.



2

Știai că numărul 
accidentelor de 
grădinărit și DIY 
crește cu peste 50% 
în sezonul cald?

Vremea bună de afară este un bun motiv să te apuci de grădinărit 
sau să faci mici reparații în jurul casei. Alege o asigurare Aegon 
Smart #DeAcasă care te protejează financiar în caz de accidente.

Sursa: www.rcseng.ac.uk
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Asigurarea Aegon Smart #DeAcasă
Pentru toate proiectele pe care le faci pentru #PrimaDată, dar 
și pentru cele la care nu ești încă expert, ți-ar prinde bine o 
asigurare de accidente. 

Cu Aegon Smart, beneficiezi de sprijin financiar în caz de accidente casnice și 
în proximitatea casei. Concret? Primești bani pentru spitalizarea și intervențiile 
chirurgicale ca urmare a unui accident.

Care sunt cele mai frecvente accidente casnice?

fracturi în urma căzăturilor de pe scară  
sau de pe alte obiecte înalte

vătămarea mâinii și a degetelor prin folosirea 
sculelor electrice

vătămarea ochiului ca urmare a folosirii aparatelor de 
sudură sau a celor de tăiat materiale ce lasă așchii

răni și tăieturi în urma utilizării unor obiecte  
care au lame ascuțite

 
Fă-ți o asigurare de accidente Aegon Smart #DeAcasă! Ai dreptate, nu te ferește de 
accidente - îți asigură confortul și liniștea că ai banii necesari în caz de evenimente 
neplăcute.
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Ce tipuri de accidente acoperă 
Aegon Smart #DeAcasă?

În bucătărie, când gătești.

Când faci mici reparații 
pe lângă casă.

În timp ce te ocupi 
de grădină.

Când îți reamenajezi casa.

În plus beneficiezi de sprijin financiar în cazul 
accidentelor auto, de bicicletă sau trotinetă.
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Pachetele Aegon Smart #DeAcasă
Cu asigurarea Aegon Smart #DeAcasă ai siguranța că, în caz 
de accidente casnice sau DIY, costurile pentru spitalizare și 
intervenție chirurgicală îți sunt acoperite.

AEGON 
SMART RED 
 
Preț: 
10 lei/lună

Spitalizare din accident  
25 lei /zi

Intervenții chirurgicale 
din accident 
până la 5.000 lei*

+ 1.000 lei  
în caz de deces din 
accident sau boală

AEGON  
SMART WHITE 
 
Preț: 
30 lei/lună

Spitalizare din accident  
75 lei /zi

Intervenții chirurgicale 
din accident 
până la 15.000 lei*

+ 1.000 lei  
în caz de deces din 
accident sau boală

AEGON 
SMART GREEN 
 
Preț: 
50 lei/lună

Spitalizare din accident  
125 lei /zi

Intervenții chirurgicale 
din accident 
până la 25.000 lei*

+ 1.000 lei  
în caz de deces din 
accident sau boală

*Indemnizația de asigurare este egală cu suma asigurată pentru intervenții chirurgicale din accident la care se aplică 
un procent determinat în funcție de lista intervențiilor chirurgicale. 

Exemplu: Dan are o asigurare Aegon Smart White și, în decursul lunii de asigurare, are o intervenție chirurgicală 
ca urmare a unei accident, numită ”Evacuarea unui hematom intracranian prin craniotomie osteoplastică”. Pentru 
această intervenție, Dan primește o indemnizație de asigurare egală cu 60% din suma asigurată de 15.000 de lei, 
adică 9000 de lei.

https://www.aegon.ro/siteassets/media/viata-formulare/lista-interventii-chirurgicale-din-accident-09.12.2019.pdf
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Contactează-ne:

T: +0264 224 224 
E: info@aegon.ro

www.aegonmarket.ro 
www.aegon.ro

Tel:0264224224 
https://www.aegonmarket.ro/
https://www.aegon.ro/Pensii_Private_Viata/

