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BCR Garant Asset
Linked EUR 107,75%*

Vrei ca tu și cei dragi să beneficiați
de protecție, și în același timp:

Să faci investiții
financiare eficiente?

Să obții un câștig
atractiv, garantat?

BCR Garant Asset Linked EUR este o asigurare de viață,
care îmbină două beneficii importante:
SIGURANȚĂ

CÂȘTIG

prin oferirea unei sume asigurate în cazul
decesului persoanei asigurate;

la maturitatea contractului, beneficiarul va
încasa suma investită, plus un randament
atractiv garantat;

CUM FUNCȚIONEAZĂ ȘI CE AVANTAJE AI
CU BCR GARANT ASSET LINKED EUR?
NU se evaluează starea ta de sănătate la încheierea
contractului.
Ai garanția capitalului investit și a randamentului la
finalul contractului de asigurare (garanția este oferită
de activul suport al produsului – obligațiuni emise de
România în moneda EUR). Odată ajuns la maturitatea
contractului, vei primi GARANTAT 107,75% din suma
investită de tine la începutul contractului.
Nominalizezi încă de la început beneficiarii poliței în
cazul producerii evenimentului asigurat.
Pe întreaga perioadă a contractului, ești protejat în
cazul unui eveniment neprevăzut (deces). Suma
asigurată în acest caz va fi reprezentată de valoarea
contului tău + 10% din prima plătită, dar cel puțin
prima de asigurare investită.
Durata contractului este de 5 ani și 4 luni.

Ai oricând acces la banii investiți și astfel, dacă
planurile tale se schimbă, după trecerea unei perioade
de 6 luni de la încheierea contractului, poți răscumpăra
oricând contractul. Valoarea de răscumpărare este
egală cu valoarea de piață a activului suport*, din care
se deduce taxa de răscumpărare (în primul an: 10%, în
al doilea an: 5%, iar începând cu anul 3 de asigurare,
valoarea taxei de răscumpărare este 0%).
Transparență – Știi de la bun început ce sumă
garantată vei primi la finalul contractului.

EXEMPLU DE CALCUL

pentru o investiție de 10.000 EUR

7.75%
randament
garantat

La finalul celor 5 ani și 4 luni de asigurare,
pe lângă capitalul investit de 10.000 EUR,
vei beneficia de un randament garantat
de 7,75%, adică suma totală pe care o vei
primi va fi de 10.775 EUR.
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Ești eligibil și devii asigurat dacă ai între 18 și 65 de
ani și dorești să investești minimum 3.000 EUR.

