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Asigurarea
suplimentară pentru
afecţiuni grave

Pentru siguranţa fiecărui
moment al vieţii tale!
Am creat pentru tine Asigurarea suplimentară pentru
afecţiuni grave, care îţi oferă confortul de a şti că familia
ta şi cei dragi vor fi protejaţi financiar în situaţii dificile.
Pentru că invaliditatea sau diagnosticarea cu o afecţiune
gravă reprezintă o traumă pentru oricine, este bine să ştii
că ai pe cineva alături!

De ce să alegi acum o astfel de
asigurare?
Pentru că beneficiezi de:
n Protecţie, prin preluarea parţială sau totală a obligaţiilor
tale de plată a creditului de către BCR Asigurări de
Viaţă VIG, în cazul îmbolnăvirii grave (cancer, accident
vascular cerebral, infarct miocardic, invaliditate parţială
sau permanentă);
n Siguranţa financiară a familiei tale în cazul producerii
unui eveniment nefericit de tipul celor de mai sus;
n Accesare rapidă.

Cum poţi achiziţiona asigurarea
suplimentară de afecţiuni grave?
n Asigurarea suplimentară este disponibilă în momentul
contractării unui credit garantat sau ulterior;
n Solicită în orice unitate BCR informaţii privind
achiziţionarea asigurării.
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Cum plăteşti prima
de asigurare?
Primele de asigurare sunt fixe şi se plătesc împreună
cu rata creditului, astfel încât ştii cât vei achita încă
de la început.

S-a produs evenimentul asigurat.
Cum, când şi cui te adresezi?
n Apelează Info Contact Center BCR Asigurări de Viaţă
VIG - 021.206.90.40 sau mergi în unitatea BCR unde
ai contractat creditul pentru informaţii complete despre
întocmirea dosarului de daună;
n Constituie dosarul de daună cu documentele solicitate;
n Transmite electronic dosarul de daună la adresa de
mail dauneBCR@bcrasigviata.ro;
n Transmite în format letric (poştă) dosarul de daună
către BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE
GROUP, Bucureşti, Str. Rabat nr. 21, sector 1, cod poştal
011835.

Poţi afla detalii privind serviciile cuprinse în asigurare în orice
unitate BCR sau contactează-ne direct.
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