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Asigurarea de viață Senior
Te ajută să îndeplinești planurile de viitor ale
celor dragi!

Cea mai valoroasă moștenire
este cea prin care clădești
vieți de succes.

Ce este Asigurarea de viață Senior?
Viitorul celor dragi este preocuparea ta principală.
De aceea, am creat Asigurarea de viață Senior, prin care
vei putea contribui la realizarea planurilor celor dragi.

De ce să alegi Asigurarea de
viață Senior?
Susținere financiară a familiei în cazul unor
evenimente neprevăzute, cu impact major.
Poți lăsa moștenire celor dragi o sumă garantată; în
plus, aceștia pot beneficia de un câștig suplimentar
în urma investirii economiilor tale.
Ai posibilitatea de a desemna unul sau mai mulți
beneficiari.
Cei dragi vor primi sprijin financiar în 48 de ore.

Povestea lui Dan
Dan are 50 de ani, o familie unită și o viață împlinită.
Ca orice persoană responsabilă, se gândește deseori la
viitorul familiei și își dorește ca cei dragi să își urmeze
planurile. Misiunea de părinte este completă atunci când
te asiguri că, orice s-ar întâmpla cu tine, copiii sau nepoții
tăi vor fi în siguranță. Dan a găsit soluția potrivită:
Asigurarea de viață Senior. Astfel, el se simte liniștit
pentru că familia va beneficia de un sprijin financiar
pentru a își îndeplini planurile, indiferent de ceea ce îi
rezervă viitorul.

Exemple de prime de asigurare, în
funcție de suma asigurată, vârstă și
frecvența de plată
Suma
Asigurată

10.000 lei
Prima de asigurare

Cum îi poți proteja pe cei dragi?
1

Stabilește cine primește suma asigurată.

2

Alege suma pe care dorești să o lași moștenire:
5.000 lei

10.000 lei

15.000 lei

Poți opta pentru încheierea mai multor contracte
până la suma de 100.000 lei.

3

Decide cum vrei să plătești: eșalonat sau plată unică.

Vârsta

Lunară
(perioadă 10 ani)

Unică

40
50
60
70

71
80
93
-

7.302
7.997
8.673
9.294

Informatii esențiale
Pentru a fi complet informat cu privire la Asigurarea
de viață SENIOR te rugăm să consulți documentul cu
Informații esențiale disponibil pe www.bcrasigviata.ro, în
pagina dedicată produsului, în secțiunea Info utile.

