EUROLIFE FFH lansează prima asigurare all inclusive pentru
părinți și copii, disponibilă exclusiv online
București, 9 noiembrie 2020 – Eurolife FFH își lărgește portofoliul de produse de asigurare
disponibile 100% online, fidelă strategiei de a oferi clienților săi opțiuni simple, ușor de înțeles și
de accesat. Astfel, începând de astăzi, părinții din România au la câteva click-uri distanță prima
asigurare all inclusive pentru copilul lor, un produs complet ce îmbină protecția unei asigurări
de viață, cu economisirea, cheltuielile medicale și șomajul. Acesta este cel de-al treilea produs
de asigurare disponibil end-to-end, două dintre acestea fiind lansate în acest an.
« La Eurolife FFH creăm noi generații de produse de asigurare, simplificate, ușor de înțeles și de
achiziționat; fără proceduri complexe și timpi de așteptare, și cu beneficii multiple pentru cei
prevăzători, în acest caz părinții. Specific, asigurarea PRIMA este rezultatul experienței de peste
12 ani în asigurări, dar și a nevoii cu care, și noi în calitate de părinți, ne-am confruntat. Aceste
două componente îmbinate au conturat un produs all inclusive, făcut de părinți pentru părinți,
care aduce acoperiri relevante, mai ales în contextul actual: asigurare de viață, economisire,
acoperiri de sănătate și pentru pierderea locului de muncă. Și toate cu un singur scop: copilul să
fie protejat orice s-ar întâmpla. Ca părinte, îmi doresc ca tot mai mulți copii să aibă acces la
asemenea planuri de protecție care le pot schimba în bine viitorul. Și stă doar în puterea noastră
de părinți să le oferim acea plasă de siguranță de care au mereu nevoie», a declarat Anita
Nițulescu, CEO Eurolife FFH Asigurări.
Produsul este unul inovator pentru piața locală atât din punct de vedere al gamei extinse de
beneficii cumulate într-un singur pachet, cât și al canalului de vânzare, fiind primul produs din zona
asigurărilor de viață, de o asemenea complexitate, disponibil exclusiv online (https://eurolifeasigurari.ro/asigurarea-prima ). Noua asigurare poate fi încheiată pe o perioadă de minim 7 ani,
prima minimă fiind de 120 de lei / lună.
Asigurarea PRIMA acoperă economisirea (la finalul contractului copilul va primi suma asigurată
garantată ce depinde de valoarea primei, și asta indiferent de situațiile neprevăzute care pot
apărea, inclusiv deces al părintelui), riscul de deces din accident al părintelui (situație în care
copilul primește la acel moment în plus 50.000 lei sumă asigurată fixă), acoperiri medicale pentru
copil (6.000 lei/an contractual, suma asigurată pentru intervenție chirurgicală din accident și
intervenție chirurgicală la nivelul apendicelui, amigdalelor, polipilor nazali; respectiv 200 lei/zi
pentru spitalizare din accident, apendicită, amigdalită, polipi nazali și imobilizare în aparat gipsat).
Opțional, pachetul poate fi completat cu extraopțiunea de șomaj (caz în care asigurarea acoperă
o sumă de 2400 lei/lună, timp de 3 luni / an contractual pentru susținerea activităților celui mic).

Toate beneficiile și modalitatea de funcționare a produsului sunt exemplificate în detaliu într-un
limbaj accesibil în platforma online dedicată (https://eurolife-asigurari.ro/asigurarea-prima)
astfel încât orice părinte să poată lua o decizie informat.
Eurolife FFH a investit semnificativ în ultima perioadă în dezvoltarea prezenței online. Asigurarea
PRIMA completează astfel portofoliul de produse și servicii ale companiei disponibile online–
asigurare de călătorie pentru vacanțele în străinătate, asigurarea de tip storno (RambursOrice)
pentru vacanțele în România, și aplicația de mobile Eurolife FFH – toate dezvoltate sub conceptul
Eurolife Connect. Eurolife FFH dispune de un portofoliu extins de produse, dedicate atât clienților
persoane fizice, cât și juridice, portofoliu susținut de canale diversificate de vânzare:
bancassurance, parteneri, brokeri și online.
Despre EUROLIFE FFH
Eurolife FFH este o companie de top pe segmentul asigurărilor cu o experiență de peste 12 ani pe piața locală. Eurolife
FFH acoperă un portofoliu complex de riscuri: asigurări de viaţă, asigurări de invaliditate, asigurări de şomaj, asigurări
de imobil, asigurări de accidente, asigurări de sănătate, asigurări de răspundere civilă, asigurări de călătorie, asigurări
de bilete. Eurolife FFH include companiile Eurolife FFH Asigurări de Viaţă şi Eurolife FFH Asigurări Generale, fiind o
subsidiară a Eurolife FFH Insurance Group. Eurolife FFH Insurance Group face parte din Fairfax Financial Holdings
Limited, unul dintre liderii pieței de asigurări la nivel internațional. Mai multe detalii găsiți pe: www.eurolifeasigurari.ro

