Bucureşti, 25 iunie 2009

53% dintre parinti planuiesc sa economiseasca pentru studiile
copiilor
Tot mai mulţi
părinţi înţeleg că
este important să
planifice cât mai
din timp viitorul
financiar al copiilor
lor.

Un sfert din politele
noi de Planuri
Financiare pentru
Copii al ING
Asigurări de Viaţă
este reprezentat de
poliţele pentru
copiii cu vârsta sub
1 an.

Peste jumătate dintre cei care au răspuns unui sondaj
online realizat de ING Asigurari de Viata impreuna cu
Hotnews si postat în cadrul secţiunii "Asigurări şi Pensii"
(secţiune susţinută de ING Asigurări şi Pensii, pe site-ul
HotNews.ro) afirmă că intenţionează sa înceapă să
economisească pentru a le asigura copiilor accesul la studii
universitare de calitate. Un sfert dintre cei aproape 5.400
de respondenţi ai sondajului, desfăşurat la inceputul lunii
iunie, au acumulat deja o parte din suma necesară, în timp
ce 11% consideră că au deja disponibilă întreaga sumă.
Alţi 11% apreciază că nu este de datoria lor să
economisească în acest scop. Cea mai mare parte a
respondenţilor la sondaj au copii cu vârsta sub 2 ani
(37%), în timp ce 30% au copii cu vârste cuprinse între 3
şi 10 ani.
Dorinţa părinţilor de a asigura din timp o sursă de venituri
pentru copii la maturitate este reflectată şi de ponderea
mare a celor care încheie un plan financiar de la vârste
foarte mici ale copiilor lor. În portofoliul de polite noi din
categoria planuri financiare pentru copii al ING Asigurări
de Viaţă in 2009 proporţia cea mai mare (25%) este
reprezentată de poliţele pentru copii mai mici de un an, în
creştere cu 4 procente faţă de anul precedent. De
asemenea, raportat la numarul total al planurilor financiare
pentru copii incheiate in 2009, 46% sunt incheiate de
parinti pentru copiii mai mici de doi ani, o treime au fost
încheiate pentru cei între 3 şi 6 ani şi un sfert pentru
intervalul de vârstă între 7 şi 14 ani.
"E important să ne gândim cât mai din vreme la viitorul
copiilor noştri si sa alocam o parte din bugetul familiei
pentru constituirea planului lor de studii. Mai mult, alegand
un plan financiar pentru ei, ne asigurăm că vor avea o
şansă în plus de a-şi urma visele şi in situatia in care noi
nu vom mai fi langa ei sa-i sustinem" spune Cornelia
Aurelia Coman, Director General ING Asigurări de Viaţă.

Prin beneficiul de protecţie oferit de planul financiar pentru
copii ales in particular, si de orice asigurare de viata in
general, copilul este protejat în cazul în care părintele
decedează sau suferă o invaliditate permanentă, ING
preluand plata primelor si continuând să economisească in
avantajul copilului. Astfel copilul beneficiază integral de
indemnizaţia de asigurare la sfârşitul perioadei de plată a
primelor, primind un sprijin important pentru perioada de
desfăşurare a studiilor.
Prima medie pe care o alocă anual clienţii ING pentru un
plan financiar pentru copii este circa 1.250 de lei în cazul
poliţelor Academica şi peste 1.750 de lei pentru Debut 18.

56% dintre
respondenţii
sondajului realizat
de ING Asigurări de
Viaţă si Hotnews
vor sa işi trimită
copilul la studii în
Europa.

Asigurarea de viaţă este un instrument financiar care
creează autodisciplină în economisire şi îi motivează pe
părinţi să contribuie pe termen lung pentru viitorul copiilor
lor.
Facultaţile din Europa sunt destinaţia preferata pentru
studiile universitare şi postuniversitare ale copiilor în cazul
a 56% dintre respondenţii sondajului ING Asigurări de
Viaţă si Hotnews. Circa un sfert (26%) ar prefera o
instituţie de învăţământ din România iar 18% una din
Statele Unite ale Americii.
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