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Alege această asigurare ca plan de protecţie pentru
ratele tale și vei avea:
 mai mult TIMP pentru refacere în cazul unui concediu
medical prelungit sau pentru căutarea unui nou loc
de muncă
 SPRIJIN financiar în situaţia spitalizării pentru a
putea susţine ratele lunare în perioadele dificile
 PROTECŢIE indiferent dacă ești angajat, persoană
fizică autorizată, pensionar sau navigator în
cazul apariţiei riscurilor de invaliditate totală și
permanentă sau deces.
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Str. Rabat nr. 21, Sector 1, Bucureşti
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Asigurarea ta
pentru Creditul de
nevoi personale
Ai încredere că planurile tale sunt protejate!

În fiecare zi ne confruntăm cu evenimente
neprevăzute, care ne pot amâna planurile.
Acum le poți oferi siguranță ori de câte ori
contractezi un împrumut de nevoi personale cu
asigurarea ta de la BCR Asigurări de Viață Vienna
Insurance Group.

Exemplu reprezentativ protecţie credit *

20.000 Lei
Valoare credit

Deces / Invaliditate
totală și permanentă

De ce ai nevoie de această asigurare?
Este un plan de protecţie a ratelor de credit în cazul
producerii unor situaţii pe care nu le poţi controla:
Pierderea involuntară a locului de muncă
Incapacitate temporară de muncă
Spitalizare
Invaliditate totală și permanentă
Deces

4.014 Lei
2.676 Lei
1.338 Lei

Şomaj

Valoare totală credit Divers BCR

20.000 Lei

Perioadă credit

5 ani

Rata fixă lunară

418 Lei

Primă de asigurare

28 Lei / lună

Total: rată + asigurare

446 Lei / lună

Concediu
medical

Spitalizare

0

5 ani perioadă credit

Cui se adresează?
Produsul este accesibil tuturor clienţilor indiferent
de statutul socio-profesional (salariaţi, persoane
fizice autorizate, pensionari sau navigatori).
Asigurarea este o opțiune a creditului de nevoi
personale de la BCR.

Ce ai de făcut pentru a încheia asigurarea?
Vrem ca totul să fie simplu pentru tine, astfel că
asigurarea ta începe după semnarea certificatului
de asigurare. Vino în orice unitate BCR și discută cu
un reprezentant al băncii despre oferta de
asigurare.

PROTECŢIE pentru:

Ce oferim?*

1. Pierderea involuntară a locului de muncă (șomaj)

 până la 4.014 Lei (446 Lei x 9 luni) /eveniment
 maxim 2 evenimente pe perioada contractului

2. Incapacitate temporară de muncă
(concediu medical prelungit)

 până la 2.676 Lei (446 Lei x 6 luni) / eveniment
 maxim 3 evenimente pe perioada contractului

3. Spitalizare

 până la 1.338 Lei (446 Lei x 3 luni) /eveniment
 maxim 3 evenimente pe perioada contractului

4. Invaliditate totală și permanentă

 100 % din soldul creditului la momentul producerii
evenimentului asigurat

5. Deces

 100 % din soldul creditului la momentul producerii
evenimentului asigurat

* Exemplu reprezentativ: rată fixă 418 lei/lună, pentru un credit DIVERS BCR în valoare totală de 20.000 lei, pe 5 ani; dobândă fixă: 9,24%/an; comision analiză dosar
de credit: 0 lei; comision administrare credit: 0 lei; valoare totală plătibilă 25.050 lei. DAE = 9,64% și nu include costul pachetului opțional de asigurare, în suma de
28 lei/lună, pe care îți propunem să îl închei cu BCR Asigurări de Viață pentru a acoperi riscuri precum: somaj, incapacitate temporară de muncă, spitalizare,
invaliditate totală și permanentă, deces. Dobanda este exemplificativă și este valabilă la data tipăririi acestui pliant pentru clienții care își primesc salariul sau
pensia în cont la BCR. În cazul în care nu (mai) primești salariul/pensia în cont la BCR ai dobândă fixă: 10,74%/an, rată fixă: 432 lei, valoare totală plătibilă: 25.936
lei, DAE = 11,28%, pentru 20.000 lei credit, pe 5 ani.
Oferta de dobânda fixă pentru creditul DIVERS BCR este personalizată între 7,24%/an și 16,24%/an (DAE de la 7,49% la 17.51%) și se stabilește pentru fiecare client în
parte în funcție de nevoile sale, suma și perioada creditului, istoricul relației cu banca, venitul realizat, ratele în derulare și comportamentul de plată etc.

