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Asigurări de viață 

În loc de introducere....de ce este necesară o asigurare de viață?

1. https://www.youtube.com/watch?v=ZRUimcNE4aw

2. https://www.youtube.com/watch?v=z_y2zTd-2oY

3. https://www.youtube.com/watch?v=uoNwRP-ZOlU

https://www.youtube.com/watch?v=ZRUimcNE4aw
https://www.youtube.com/watch?v=z_y2zTd-2oY
https://www.youtube.com/watch?v=ObUowwti0rs&list=PLwyiXiLTe9HL6leN4yz8be50Bw_gAJZ2z
https://www.youtube.com/watch?v=uoNwRP-ZOlU


Asigurări de viață 

De ce credeți că este importanta o asigurare de viață?
Este decesul un eveniment neprevăzut?
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Speranța medie de viață în România este de 75,4 ani!



Asigurări de viață 

Ce se întâmplă dacă o familie nu mai poate sa beneficieze de veniturile realizate
de un membru al familiei?

Mai poate familia să plătească rata la bancă (presupunem că are un împrumut)?
Mai poate familia să își acopere cheltuielile zilnice (mâncare, îmbrăcăminte, facturi
curente etc.)?
Mai poate familia să economisească pentru zile negre/pentru pensie?
Mai poate familia respectivă să ajute copiii să meargă la școală/liceu/facultate?

Este greu de răspuns la întrebările de mai sus, dar cert este ca familia va fi privată în cazul
unui deces al unuia dintre cei ce produc un venit în familia respectivă de multe dintre cele ce
și le puteau permite anterior decesului.

Asigurări de viață
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Asigurări de viață

Definiție

Asigurarea de viață este o formă de protecție financiară a dependenților
sau a altor persoane desemnate în cazul decesului asiguratului.

Din punct de vedere al unei societăți de asigurare, asigurarea de viață reprezintă o
modalitate de transfer al riscului financiar legat de pierderea vieții sau sănătății unui
individ asupra unui grup de indivizi expuși aceluiași risc.
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Asigurări de viață

Cât valorează viața?

Există vreo modalitate prin care se poate calcula cu precizie cât va
câștiga cineva de-a lungul vieții?
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Asigurări de viață

Stabilirea sumelor asigurate pentru asigurările de viață
Deși nu este obligatoriu să fie folosită o anumită formulă pentru stabilirea
unei sume asigurate (viața nu are valoare deci poate fi aleasă orice sumă
asiguratul consideră necesar), profesioniștii în asigurări sugerează 2
modalități de stabilire a acestora:
1. Stabilirea sumei asigurate funcție de nevoile viitoare ale
beneficiarilor.
Se iau în considerare (lista nu este exhaustivă):
- datorii (împrumuturi la banca, leasing, carduri de credit etc.)
- estimarea cheltuielilor de zi cu zi ale beneficiarilor
- taxe și impozite
- cheltuieli cu educația copiilor
- dacă se dorește a se lăsa o moștenire
etc.
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Asigurări de viață

2. Stabilirea sumei asigurate funcție de veniturile persoanei asigurate.
Se iau în considerare venitul mediu anual al persoanei asigurate, iar suma
asigurată se stabilește folosind formula de mai jos:

Suma asigurată = venitul anual al persoanei asigurate x
durata medie de viață a unei persoane
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Asigurarea de viață pe termen limitat

-Este o asigurare ce se încheie pe o perioadă limitată (exemplu: 10, 1
5, 20 de ani)
-Acoperă doar riscul de deces
-Este cea mai ieftină dintre polițele de asigurare de viață
-De obicei este aleasă de asigurați ce doresc doar să aibă acoperire pe
ntru deces pentru o perioadă limitată și nu sunt interesați de econ
omisire
-După expirarea poliței, anumite polițe de asigurări de viață pe ter
men limitat pot fi re-înnoite pentru un anumit număr de ani (dacă se pe
rmite conform condițiilor de asigurare)
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Asigurarea de viață pe termen limitat
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Asigurarea de viață pe termen nelimitat

- Singurul risc asigurat este cel de deces însă acest risc se acoperă
până la o vârsta înaintată a asiguratului (exemplu:100 de ani).
- Asiguratul plătește o primă anuală ce include pe lângă costurile de
mortalitate și o sumă pe care asiguratul o acumulează suplimentar și pe
care o va primi în numerar la o dată stabilită în poliță (exemplu: la
pensionare).
- Este ceva mai scumpă decât polițele de asigurare de viață pe termen
limitat datorită componentei de economisire.
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Asigurarea mixtă de viață

- Spre deosebire de polițele de asigurare anterioare, această asigurare
acoperă atât riscul de deces cât și cel de supraviețuire.

- Exemplu: Dacă asiguratul decedează în perioada asigurată
beneficiarii vor primi suma asigurată; dacă este în viață la
sfârșitul poliței, asiguratul primește suma asigurată.

- Asiguratul plătește o primă anuală ce include pe lângă costurile de
mortalitate și o sumă pe care asiguratul o acumulează suplimentar.
- Suma acumulată suplimentar poate fi economisită, capitalizată sau
investită.
- Durata pentru care se încheie asigurarea este 10-35 ani cu condiția ca
asiguratul să nu depășească 75 de ani la sfârșitul perioadei asigurate.



Asigurări de viață 
Asigurări de viață

Asigurarea „Unit-Link”

- Asiguratul plătește o primă anuală ce include pe lângă costurile de
mortalitate și o sumă pe care asiguratul o acumulează suplimentar.
- Asiguratul poate alege dintr-o lista oferită de societatea de asigurări,
un fond de investiții în care asiguratorul îi va plasa banii plătiți din
prime.
- Asiguratul are dreptul de a alege fondurile și structura în care se vor
investi banii având posibilitatea să schimbe aceasta structură pe
parcursul derulării asigurării. În schimbul primei de asigurare,
asiguratul va primi o cota parte din investițiile făcute, „unit-uri" la
fondul de investiții respectiv.
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Alte tipuri de asigurări de viață
- Asigurare de căsătorie

- O asigurare de viață mixtă – sumă economisită se poate plăti la
căsătoria copiilor asiguratului (aceștia fiind beneficiarii
asigurării).
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Alte tipuri de asigurări de viață
-Asigurare de natalitate

- O asigurare de viață mixtă – sumele economisite se pot folosi
la plata costurilor spitalizării în cazul nașterii unui copil, la
îngrijirea mamei etc)

-Asigurare de studii
- O asigurare de viață mixtă – sumele economisite se pot folosi

la plata costurilor studiilor copiilor
- Suma economisită se poate plăti la începutul studiilor sau sub

forma unei rente pe perioada de studii prevazută în contract
-Etc
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Exemple practice

1. Andrei are 45 de ani, este căsătorit, și dorește să încheie o poliță de               
asigurare de viață cu termen limitat pe 20 de ani cu beneficiar soția.  
Andrei are un venit anual de 50.000 lei.

Calculați suma asigurată pe care trebuie sa o aleagă Andrei folosind metoda          
veniturilor persoanei asigurate.
2. George este căsătorit și dorește să încheie o asigurare de viață pe termen         
nelimitat. Costurile estimate ale lui George până la expirarea poliței sunt:
- cheltuieli cu împrumuturi la bănci 200.000 lei
- cheltuieli curente (mâncare, facturi, îmbrăcăminte etc.) 400.000 lei
- cheltuieli cu studiile copiilor 100.000 lei
- altele (moștenire pentru copii, vacante etc.) 200.000 lei
Calculați suma asigurată pe care trebuie sa o aleagă Andrei folosind metoda          
nevoilor viitoare ale beneficiarilor.
Ce alt tip de poliță de asigurare ați recomanda lui Andrei? Dar lui George? 
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Exemple practice

3. Stabilirea beneficiarului

- În polițele de asigurare de viață poate fi stabilit beneficiarul funcție de poliță și   
de dorința asiguratului.
- În anumite cazuri beneficiarul poate fi modificat pe perioada poliței.
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4. Clauza de repunere în vigoare a polițelor
În cazul în care o poliță se suspendă din motiv de neplată pentru o perioadă mai     
lungă (ex: 1 an), asiguratul are opțiunea să repună în vigoare polița, dar are           
obligația să plătească primele din urmă și să facă dovada că îndeplinește condițiile 
cerute de asigurător pentru a fi continuată asigurarea.
5.   Clauza incontestabilă
În cazul în care un asigurat transmite o informație incorectă (voit sau nu) înainte   
de începutul poliței care îl face pe asigurător să analizeze greșit riscul, în cazul      
unei daune, asigurătorul se poate exonera de la plata despăgubirii, sau dacă           
descoperă că informația despre risc este greșita poate chiar sa anuleze polița.
Această clauză limitează timpul în care asigurătorul poate să se exonereze de la     
plata despăgubirilor sau anularea poliței.
Exemplu: Clauza menționeze perioada în care asigurătorul poate să anuleze       
polița sau să se exonereze de la plata despăgubirilor (de exemplu aceasta este de 
1 an sau 2 ani) dacă constată informații incorecte transmise de asigurat.
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Exemple practice

Excluderi

- Sporturile extreme, participarea în curse auto, serviciul militar etc. nu sunt           
acoperite de polițele de asigurare de viață.
- Condițiile medicale pre-existente 

- Exemplu: Dacă o persoană are o boală ce poate să pună în pericol      
viața (exemplu: o boală de inimă) înainte de începutul poliței de viață  
aceasta va fi exclusă dintre riscurile  acoperite de poliță.
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Asigurări de sănătate – în loc de introducere...

https://www.youtube.com/watch?v=z13alpO4tno

https://www.youtube.com/watch?v=hRbFx6jpI3s

https://www.youtube.com/watch?v=Bja2_Qclk9Q

https://www.youtube.com/watch?v=z13alpO4tno
https://www.youtube.com/watch?v=hRbFx6jpI3s
https://www.youtube.com/watch?v=Bja2_Qclk9Q
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Asigurări de sănătate

De ce credeți că este importantă o asigurare de sănătate?

Populația totală a României este de 20.121.641 locuitori!
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Definiție
Este o formă de asigurare destinată acoperirii totale sau parțiale a costurilor de
spitalizare, a costurilor tratamentului medical ca rezultat al unei boli sau
vătămări corporale sau acoperirea pentru boală sau compensarea veniturilor
pe perioada bolii.
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Riscuri asigurate

Costuri cu:
- spitalizarea
- tratamentul la domiciliu după externare
- indemnizația pentru maternitate
- consultații la medic generalist
- consultații, diagnosticare și alte costuri generate de medici specialiști (inclusiv     
taxe plătite pentru analize medicale, radiografii, ecografii etc.)
- intervenții chirurgicale
- servicii de ambulanță
etc.
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- Pentru anumite riscuri în general asiguratorul stabilește o „perioadă de așteptare” 
– definită ca fiind perioada în care asiguratorul nu plătește pentru  producerea        
riscului asigurat.
Exemplu: Pentru îmbolnăvirile ce necesită spitalizare se așteaptă un număr de     
zile de la care polița plătește indemnizația de spitalizare.
- Pentru anumite tipuri de riscuri se aplică o franșiză procentuală a despăgubirii.
Exemplu: Pentru anumite intervenții chirurgicale se plătește de ex. doar 80% din 
costul intervențiilor, pentru restul fiind responsabil asiguratul. 
- De obicei asiguratul are un call-center la care sună când are o problemă de           
sănătate, operatorul îndrumându-l către o clinică în care să se trateze.
- Riscurile excluse depind de la asigurător la asigurător, dar câteva sunt comune:    
tratamente alternativ medicale (acupunctura, yoga etc.), chirurgie plastică,             
afecțiuni datorate abuzului de alcool, substanțe toxice etc.
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VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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