
 
 

   1, V-ar place să aveți un broker de asigurare personal, care să vă urmărească interesele? 

         
 

2, Date personale – pentru a vă putea oferii SOLUȚIILE DE CARE AVEȚI NEVOIE 
Partener la discuție: 

Nume Prenume: Data nașterii: 
Tel.: e-mail: CNP: 
Adresă: 
Profesie: Loc de muncă: Stare civilă: 

Partener de viață: 
Nume Prenume: Data nașterii: 
Tel.: e-mail: Loc de muncă: 

Copii: 

Nume: Data nașterii: 
Nume: Data nașterii: 
Nume: Data nașterii: 

                    3, P r oduse financiar e -  Ce tipuri de asigurări dețineți în acest moment? 

- Despre ce tipuri de produse financiare sau asigurări sunteți interesat să fiți informat pe viitor ? (Numerotare priorități) 

  Tipuri de asigurări si produse financiare Da Prioritate Din Data Detalii 

1,    RCA     

2,    Asigurare de imobile și conținut / bunuri     

3,   Asigurare avarii si furt auto ( CASCO )     

4,   Asigurare medicale pentru călătorii     

5,   Asigurare de răspundere civilă (Malpraxis)     

6,   Asigurare de accidente     

7,   Asigurare de viață     

8,   Asigurare de sănătate privată     

9,   Pensie privată     

10, Program de economisire pentru copii (studii)     

11, Programe de investiții     

12, Asistență rutieră/tractare     

13, Rovinietă     

     

     

 
4, Dacă sunteți mulțumit de calitatea informatiei primite, cui ați dori să-i recomandați serviciile noastre? 

 

Nume Prenume Nr. telefon e-mail Localitatea vârsta  
      

      

      

      

      
 

               Sunt de acord cu folosirea datelor personale în vederea ofertării și pentru încheierea contractelor pentru produsele solicitate.  
Nume Semnătura  
consultant 

Semnătura partener 
de discuție 

Semnătura partener 
de viață 

Dir. Szabo 

Nr. Data analizei: Data următoarei întâlniri: 

FORMULAR DE ANALIZĂ A NEVOILOR 
CONFIDENȚIAL 

V-ar interesa să fiți consiliat, informat de reduceri și oferte la produsele financiare? Da Nu 

 



 

5, Asigurarea pensiei 
- La ce fonduri de pensii contribuiti în prezent ? 

- Pilonul I 
( de Stat ) 

 - Pilonul II 
( privat ) 

 - Pilonul III 
( privat de firmă ) 

          - Alte 
 (privat cu asigurări) 

 

    

- La ce pensie vă puteți aștepta ? (Pilonul I + P II ~ 4 0 % din salar)   Lei/luna 

- Vă interesează să vă mențineți standardul de viață ș i  la pensie? Da  Nu  

- Cât puteți economisi lunar pentru acest scop? (aproximativ 10 % din venitul lunar) 

Partener de dialog:  Lei/luna Partener de viață:  Lei/luna 

6, Asigurarea financiară a copiilor – Bazele unui viitor de succes 
Cine are copii, se străduiește să le ofere o viață cât mai bună, de multe ori chiar peste puterile sale. Azi, educația unui copil costă enorm de 
mult, dar posturile bune pot fi ocupate doar de tineri bine pregătiți. Căsătoria și începerea vieții pe propriile picioare pot reprezenta alte 
dificultăți. Din păcate, de multe ori ne confruntăm cu mărimea cheltuielilor doar in ultima clipă. Să ne pregătim din timp! 
- Ce sumă sunteți dispus să puneți deoparte lu nar pentru asigurarea financiară a copiilor  ș i  până la ce vârstă? 

1,  lei  ani 2,  lei  ani 3,  lei  ani 

7, Economisire 
Cel mai important capital al dumneavoastră este capacitatea de a realiza un venit, deoarece prin aceasta vă puteti realiza scopurile si visele, puteți 
oferi familiei siguranța, liniștea și confortul de care au nevoie. Din păcate, nu există garanție pentru păstrarea acestei capacități. Sănătatea și puterea 
de a muncii nu sunt garantate. Dacă un eveniment nefericit vă va provoca o incapacitate de muncă, cheltuielile vor fi mai mari, iar veniturile 
vor fi  mai mici și insuficiente pentru păstrarea nivelului de trai al dumneavoastră și al celor care sunt dependenți financiar de dumneavoastră. 

- Credeți că este necesa r să facem economii? Da  Nu  

- Ce este cel mai important pentru dumneavoastră când vorbim de economisire? 

Protecția  Siguranța  Câștigul  

- Unde ați investii? 

Bancă  Imobiliare  Fonduri Bursă Bunuri Asigurări 
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8,   Venit suplimentar 

            

         

         
 

V-ar interesa să obțineți venituri suplimentare în mod regulat, colaborând cu noi ? Da Nu 

Care ar fi venitul suplimentar lunar, care v-ar mulțumi? 

Câte ore pe zi sunteți dispus  să investiți regulat pentru a obține acel venit ? 

Lei/lună 

Ore/zi 


