Contul de Investiții
cu Asigurare
Protecție și Investiție în
același timp

Protectie și investiție în
același timp.
Cu toţii ne facem planuri de viitor în care banii
au un rol important. Astfel, căutăm permanent
modalitatea de a îi fructifica pentru a le oferi
celor dragi tot ce este mai bun.
Pentru ca planurile tale să se realizeze, BCR
Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group a
creat Contul de Investiţii cu Asigurare sau pe
scurt… CIA.
Este important să ştii că prin intermediul acestui
produs primeşti mai mult decât o asigurare de
viaţă, Contul de Investiţii cu Asigurare îmbinând
componenta de protecţie cu cea de investiţie
astfel încât banii tăi să lucreze pentru tine iar
familia să fie protejată în cazul în care tu nu vei
mai fi.

Ce ofera Contul de
Investiții cu Asigurare?
Fructificarea economiilor prin investiții
pe piețele de capital
n Această soluţie financiară îţi oferă posibilitatea
să investeşti, cea mai mare parte din prima de
asigurare fiind utilizată pentru cumpărarea de
unit-uri din fondurile administrate de SAI Erste
Asset Management;
n Îţi poţi alege propria strategie de investiţie, în
funcţie de apetitul la risc. Astfel, poţi opta pentru
unul din cele trei programe investiţionale: BCR
Piano, BCR Forte sau BCR Fortissimo, sau un
mix personalizat care să te avantajeze cel mai
bine, în funcţie de nevoile tale;
n Beneficiile rezultate din asigurarea de viață,
inclusiv valoarea curentă a contului la finalul
contractului, nu sunt supuse impozitării.

Confort financiar pentru cei dragi în caz
de neprevăzut
n Oferi familiei tale siguranţa financiară necesară
în cazul apariţiei unui eveniment nefericit;
n Banii tăi ajung la cine îţi doreşti tu, prin
desemnarea unuia sau mai multor beneficiari.

Un produs flexibil

“Contul de Investiții cu Asigurare Produsul de Economisire al anului 2016”
Premiile Mastercard Bank of the Year

n Investeşti în lei sau în euro în funcţie de
disponibilităţile tale băneşti: lunar, trimestrial,
semestrial, anual sau poţi depune o sumă
unică;
n Poţi redirecţiona sumele investite între
programele investiţionale în scopul creşterii
rentabilităţii investiţiei sau păstrării unui
randament mai sigur;
n Ai posibilitatea oricând să majorezi valoarea
investiţiei prin depunerea de prime
suplimentare;
n În cazul în care ai nevoie de bani poţi accesa
parţial sau total suma acumulată în cont,
conform condiţiilor de asigurare*;
n Poţi să opreşti plata primelor, contractul
derulându-se în continuare, dar trebuie să ştii
că suma asigurată şi valoarea contractului se
vor diminua în consecinţă.
* Pentru a fi complet informat te rugam sa consulti conditiile de asigurare
ale produsului.

Important de știut
n Primele de asigurare sunt accesibile tuturor
şi variază în funcţie de frecvenţa aleasă, de
la o valoare minimă de 200 lei / 50 Euro pe
lună, până la 5.000 Lei / 1.250 Euro în cazul
contractelor cu primă unică;
n Poţi accesa produsul dacă ai vârstă cuprinsă
între 18 şi 70 de ani;
n Orice investiţie presupune un risc şi, implicit,
câştigurile generate nu sunt garantate**;
n BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group
garantează suma asigurată în caz de deces,
aceasta fiind egală cu suma tuturor primelor
pe care le vei plăti pe parcursul contractului;
n Economiseşti timp plătind prima de asigurare
prin debitare directă a contului, folosirea
internet bankingului ori prin ordin de plată
programat;
n Fondul de garantare protejează asiguraţii,
beneficiarii asigurării, precum şi terţele
persoane păgubite în limita a 100.000 Euro,
echivalent 450.000 Lei, conform Legii nr.
213/2015.

Un exemplu care te va
convinge:
Ioana are 38 de ani şi a ales Contul de Investiţii
cu Asigurare pentru a economisi, dar şi pentru că
este interesată să o protejeze pe Mara, fiica ei, în
cazul în care i se întâmplă ceva neprevăzut.
Astfel ea a decis să pună de-o parte 250 de lei
pe luna până când Mara va împlini 25 de ani,
respectiv pe o perioadă de 22 de ani.
Mixul de programe investiţionale construit de
ea reflectă următoarea combinaţie: Piano 60%,
Forte 30% şi Fortissimo 10%.
Ioana ştie care sunt beneficiile acestui contract
de asigurare:
n La maturitatea contractului Mara va primi
suma de 80,613 lei luând în calcul un
randament** anualizat al investiţiei de 3%.
n În cazul nefericit, în care pe parcursul
contractului i se întâmplă ceva neprevăzut
Ioanei, fiica ei va primi valoarea mai mare
dintre suma asigurată garantată (66.000 lei)
şi valoarea contului la acel moment, plus 10%
din suma asigurată garantată (6.600 lei).

n Acest exemplu este o estimare calculată
pentru un nivel de risc standard şi poate varia
în funcţie de mai mulți factori cum ar fi starea
de sănătate, ocupație / hobby / rezidență,
călătorie și de situația financiară. În urmă
evaluării riscului subscris există posibiltatea
ca sumele să se modifice.
n Poţi oricând să verifici valoarea unităţii de
fond consultând site-ul BCR Asigurări de Viaţă
sau solicitând informaţia pe e-mail, la adresa
clienţi@bcrasigviata.ro. Tot la această adresa
poţi să afli constant orice informaţii despre
contractul tău.

Cum poți încheia un Cont de Investiții
cu Asigurare?
Este foarte uşor. Vino în orice unitate BCR şi
discută cu un reprezentant al băncii despre oferta
de asigurare.
Alege oferta potrivită pentru tine şi achiziţionează
poliţa de asigurare.
Împreună cu reprezentantul BCR completezi şi
semnezi contractul, la care se adaugă o copie
după buletinul tău / cartea ta de identitate. Apoi
platești prima de asigurare.
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** Performanța anterioară a randamentelor investiţionale nu
reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare.
Valoarea contului evaluată la o anumită dată de
tranzacţionare depinde de preţul unei unităţi de fond.
Ratele de rentabilitate anuale ale programelor investiţionale
nu sunt garantate de BCR Asigurări de Viaţă Vienna
Insurance Group, iar riscul investiţiei aparţine în totalitate
contractantului.
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