Planul de economii Perspective pentru Educație

ASIGURĂRI

Oferă-i întrebările,
nu răspunsurile!

Planul de economii

Asigurare & Cont de economii

asigurare
Plata
primei
lunare.

cont de
economii
Dobândă bună și bonus.
Alimentare periodică cu orice sumă, din diverse
surse, în funcție de posibilități
(salariu, dobânzi etc.).

Plata
sumei
asigurate
la maturitatea
contractului
de asigurare.

O colecție întreagă de perspective
DETALII
PRODUS

asigurarea
de viata

contul de
economii

PĂRINTE
(TUTORE, CURATOR, 18 - 60 ani)

Asigurat

Reprezentant legal

COPIL (0 - 15 ani)

Beneficiar

Titularul contului

DURATA CONTRACTULUI

10-25 ani

Egală cu durata asigurării

MONEDA

Lei

Lei

SUMA MINIMĂ

O sumă minimă, conform posibilităților
financiare (prima de asigurare)

Trebuie depusă o sumă minimă, conform limitei
în vigoare (suma minimă de deschidere cont)

FRECVENȚA DE PLATĂ

Lunară

Oricând dispui de sume de bani

MODALITATEA DE PLATĂ

Debitare automată
din Contul de Economii
Suma pe care Beneficiarul o va încasa
la sfârșitul contractului

Depunere / Transfer intra și interbancar/
Ghișeu / Internet Banking

În cazul decesului asiguratului, asiguratorul
preia plata primelor până la maturitate
Creștere anuală automată a primei 5%
(opțional)
Veniturile din asigurări sunt neimpozabile

Pentru sume peste 500 Lei - dobândă atractivă

SUMA ASIGURATĂ

BENEFICII

Bonus de dobândă pentru un sold mediu lunar
mai mare sau egal cu 4.000 Lei
(vezi oferta în vigoare)

		

LA MATURITATE

Beneficiarul încasează:
Suma Asigurată

Suma rezultată din asigurare se transferă în
Contul de Economii

Contractul tău pe axa timpului
ANIVERSAREA
CONTRACTULUI
ÎNCEPUTUL
ASIGURĂRII

1 singur Asigurat
1 singur Beneficiar
Prima de asigurare
Suma asigurată
Durata
Opțiunea de creștere
anuală automată

Întreruperea opțiunii de
creștere anuală automată
(opțional)

MATURITATEA
CONTRACTULUI
Titularul contului de economii
încasează în contul de
economii suma asigurată
Suma asigurată nu se
impozitează

desfasurarea
actiunii

La fiecare aniversare, Eurolife îți va trimite situația contractului tău de asigurare.

Beneficiile contului de economii
FLEXIBILITATE
Clientul poate depune oricând noi sume de bani. La nevoie, poate face și retrageri.

PROFITABILITATE

noi stive
e
de perspectiv

Rata dobânzii aplicabilă contului de economii este una atractivă, stimulând economisirea în acest produs. În plus, pentru economii
cu un sold mediu lunar de peste 4.000 Lei banca acordă un bonus de dobândă.

UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE
Prima de asigurare se plătește lunar din contul de economii prin debitare automată.

Beneficiile asigurării
PROTECȚIA BENEFICIARULUI
În cazul decesului, compania de asigurări preia plata primelor de asigurare până la maturitatea contractului de asigurare, astfel
încât copilul beneficiază de suma asigurată.

PROFITABILITATE

Veniturilor rezultate din produsele de asigurare nu li se aplică impozitul pe venit de 16%.

PROTECȚIA BANILOR
Suma asigurată este garantată la maturitatea contractului de asigurare. În plus, poți alege opțiunea de actualizare a primei de
asigurare la nivelul inflației încă de la încheierea contractului.
Astfel, suma asigurată nu va suferi deprecieri pe parcursul timpului.

o prefata pentru
studiu

Exemple de calcul
SCENARII ORIENTATIVE
de calcul a sumei la maturitate
La maturitatea contractului de asigurare, beneficiarul va primi
Suma Asigurată.
1. Exemplu de calcul pentru o primă lunară inițială de 75 Lei
Calcule valabile pentru situația în care creșterea anuală a primei este 0%

			
Suma de la Maturitate *
		
Vârsta
părintelui
		

35
40
45
50

Durata contractului (ani)
10
15
20
25
8,650 14,100 20,100 26,700
8,580 13,900 19,750 26,050
8,470 13,660 19,240 25,150
8,350 13,340 18,600
-

Calcule valabile pentru situația în care creșterea anuală a primei este 5%

			
Suma de la Maturitate *
		
Vârsta
părintelui
		

35
40
45
50

10
10,890
10,800
10,650
10,500

Durata contractului (ani)
15
20
25
19,900 31,800 46,900
19,600 31,050 45,350
19,200 30,100 43,340
18,700 28,860
-

2. Exemplu de calcul pentru o primă lunară inițială de 150 Lei
Calcule valabile pentru situația în care creșterea anuală a primei este 0%

			
Suma de la Maturitate *
		
Vârsta
părintelui
		

35
40
45
50

Durata contractului (ani)
10
15
20
25
17,300 28,200 40,300 53,400
17,160 27,800 39,500 52,100
16,950 27,300 38,500 50,300
16,700 26,680 37,200
-

Calcule valabile pentru situația în care creșterea anuală a primei este 5%

			
Suma de la Maturitate *
		
Vârsta
părintelui
		

35
40
45
50

Durata contractului (ani)
10
15
20
25
21,780 39,880 63,600 93,800
21,600 39,250 62,100 90,700
21,300 38,400 60,170 86,700
20,970 37,400 57,700
-

3. Exemplu de calcul pentru o primă lunară inițială de 300 Lei
Calcule valabile pentru situația în care creșterea anuală a primei este 0%

			
Suma de la Maturitate *
		
Vârsta
părintelui
		

35
40
45
50

Durata contractului (ani)
10
15
20
25
34,600 56,400 80,570 106,900
34,300 55,670 79,020 104,200
33,900 54,600 76,970 100,600
33,400 53,350 74,400
-

Calcule valabile pentru situația în care creșterea anuală a primei este 5%

			
Suma de la Maturitate *
		
Vârsta
părintelui
		

35
40
45
50

Durata contractului (ani)
10
15
20
25
43,600 79,750 127,200 187,500
43,180 78,500 124,200 181,370
42,600 76,840 120,350 173,350
41,940 74,800 115,400
-

* Suma de la Maturitate (Lei) = Suma Asigurată Garantată
Notă: Exemplele de mai sus nu reprezintă un calcul exact al sumelor asigurate. Acestea sunt prezentate cu scop orientativ, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra contractului de asigurare.
Pentru un calcul exact în funcție de vârsta dumneavoastră și caracteristicile pe care le decideți pentru contractul de asigurare, vă rugăm să vă adresați ofițerilor bancari.

INFORMAȚII UTILE
în alegerea pașilor potriviți
pentru educația copilului tău

scoala generala

Prima zi de școală marchează începutul unei noi etape din
dezvoltarea copilului, dar și intrarea într-o nouă etapă a
parcursului educațional.
Și cum o nouă etapă presupune noi decizii, apare din nou întrebarea
“școală de stat sau privată?”. Cu siguranță, printre criteriile de
selecție a unei școli, costurile reprezintă unul din factorii esențiali.
Deși școlarizarea la o instituție de stat este gratuită, dacă nu poți
conta pe sprijinul unui membru al familiei pentru timpul în care ești
la birou, vei apela probabil la serviciile unui after-school.
Și în cazul școlii, poți alege între o instituție de stat și una privată,
costurile fiind cuprinse între 14.400 de lei și 72.000 lei /4 ani. În
cazul celei de-a doua opțiuni – școala privată, prețul școlarizării
poate ajunge de la 93.600 de lei până la 417.600 de lei pe toată
durata ciclului primar și gimnazial (potrivit datelor publicate de
evz.ro și stirileprotv.ro) și include activități și cursuri de dezvoltare a
capacităților copilului.

liceul

Liceul este o perioadă în care copilul tău intră în contact cu
realitatea încojurătoare mai mult decât a făcut-o vreodată.
Sunt primele clipe de libertate și primele alegeri pe care va fi
nevoit să le facă de unul singur. În același timp, este o alegere
pe care o veți face împreună: opțiunea liceului pe care îl va
urma, ținând cont de înclinațiile de care copilul a dat dovadă.
Ca și în cazul școlii generale, cei mai mulți români optează
pentru un liceu de stat, care nu implică costuri de școlarizare.
Dacă iei în calcul opțiunea unui liceu particular, trebuie să știi
că școlarizarea în sistem privat poate ajunge până la 128.000
lei pe toată durata liceului (conform datelor romanialibera.ro).

gradinita

Grădinița este primul mediu care îi va oferi copilului tău
contactul cu un grup social.
Este locul unde va deprinde primele obiceiuri, unde își va
dezvolta limbajul, unde va învăța să se comporte cu celălalt.
Așadar, alegerea unei grădinițe ar trebui să fie pe lista
priorităților tale.
Indiferent că optezi pentru o instituție privată sau de stat,
ambele opțiuni vin cu avantaje și dezavantaje de care trebuie
să ții cont. În această etapă, te poți aștepta la costuri între
7.200 și 14.400 de lei la o grădiniță de stat, pentru o perioadă
de 4 ani. La aceste sume se adaugă costuri suplimentare
pentru cursuri și activități extra-curriculare.
În situația în care te gândești să alegi varianta grădinițelor
private, trebuie să știi că prețurile variază între 21.600 și
97.200 lei pentru cei 4 ani (conform datelor publicate de
adevarul.ro). În acest buget sunt incluse activități și cursuri
de dezvoltare a capacităților copilului, dar și masa de prânz.

facultatea

Copilul tău este deja, oficial, un adult.
La vârsta majoratului este momentul uneia dintre cele mai
importante decizii. Chiar dacă hotărârea aparține acum în mare
măsură copilului, el va avea nevoie de toată susținerea ta pentru
a-și urma drumul.
Taxele de școlarizare în sistemul universitar privat pornesc de la
4.800 lei și pot ajunge până la 43.800 de lei la o facultate de stat,
pentru o perioadă d e un an (potrivit rtv.net).
Și pentru că tot mai des viitorii studenți se orientează către
studii universitare în străinătate, va trebui să ai în vedere și
această opțiune. În acest caz, taxele de școlarizare ajung până la
4.000 de euro pe an, sumă la care se adaugă cheltuielile anuale
curente de aproximativ 10.000 de euro (conform zf.ro).

“Natura ne aseamănă,

educatia

”

ne deosebește
Confucius

“Copilul nu datorează
părinților viața, ci

”
cresterea
Nicolae Iorga

“Fiecare copil pe care-l

instruim

este un om pe care-l
câștigăm!

”

Victor Hugo
www.eurolife-asigurari.ro

