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Asigurarea Complexă
Planul de protecţie
a veniturilor pentru
beneficiarul de credit

Protejează tot ceea ce
este important în viaţa ta!
Alege Asigurarea Complexă ori de
câte ori contractezi un credit!
Atunci când contractezi un credit, te bucuri de achiziţia
făcută cu ajutorul lui şi de posibilitatea de a-ţi îmbunătăţi
calitatea vieţii.
Ştim că rata creditului reprezintă o anumită sumă, un
anumit procent din veniturile tale, dar ne gândim şi în
perspectivă:
n Vei putea să îţi susţii creditul până la final?
n Vei dispune întotdeauna de veniturile necesare plății
ratelor şi întreţinerii familiei?
n Vei putea face faţă anumitor situații neprevăzute care
determină scăderea, pierderea temporară sau defi
 ni
tivă a veniturilor?
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Ce este Asigurarea complexă şi ce
tipuri de riscuri acoperă?
Asigurarea complexă atașată creditului tău este cel mai
bun plan de protecție în cazul producerii unor situații
neprevăzute precum șomaj, incapacitate temporară de
muncă (concediu medical prelungit) sau invaliditate
totală și permanentă.

Asigurarea complexă Soluţia optimă pe termen lung
Planul de protecţie a veniturilor acoperă următoarele
tipuri de riscuri la care poţi fi expus, în calitate de
beneficiar al unui credit, în orice moment al vieţii:
n Pierderea involuntară a locului de muncă (şomaj);
n Incapacitate temporară de muncă (concediu
medical prelungit);
n Invaliditate totală şi permanentă.

Protejează tot ceea ce
este important în viaţa ta!
Alege acest pachet de asigurări şi vei
avea:
n Siguranţă financiară în cazul pierderii veniturilor;
n Confort în ceea ce priveşte rambursarea ratelor de credit
în eventualitatea producerii unui eveniment asigurat;
n Protecţie prin acoperirea integrală a sumelor datorate
lunar băncii în caz de somaj, incapacitate temporară de
muncă, invaliditate totală şi permanentă.
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Beneficiile Planului de protecţie a
veniturilor:
n Plata de către Asigurator a până la 24 de rate de credit
pe întreaga durată a contractului de credit, în caz de
şomaj, incapacitate temporară muncă;
n Garanţia achitării integrale a creditului, de către Asi
gurator în cazul invalidităţii totale permanente sau în
cazul decesului;
n Primele de asigurare sunt fixe şi se plătesc împreună
cu rata creditului, astfel încât ştii cât plăteşti încă de la
început.

Cum poți achiziţiona
Asigurarea complexă?
Solicită informaţii complete despre Asigurarea com
plexă şi detaliile de accesare a acesteia în orice unitate
BCR. Dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti,
menţionăm: vârsta între 18-60 ani şi o stare de
sănătate bună.

Protejează tot ceea ce
este important în viaţa ta!
Care este durata Asigurării complexe?
n Vrem ca totul să fie simplu pentru tine, astfel că
asigurarea ta începe fie la momentul finanţării
creditului, fie ulterior prin semnarea certificatului de
asigurare.
n Durata asigurării este egală cu durata creditului
contractat sau, după caz, a perioadei rămase din
credit.

Asigurarea ta complexă încetează în
cazul în care:
n S-a produs riscul de invaliditate totală și permanentă
sau deces;
n Ai împlinit vârsta de 65 de ani;
n Te-ai pensionat pentru limita de vârstă sau ai decis să
renunți la asigurare, situații în care trebuie să informezi
banca și să te prezinți la unitatea BCR unde ai contractat
creditul pentru a semna adresa de renunțare;
n Rambursezi integral creditul, fie la maturitatea
acestuia, fie înainte de scadența finală;
n Creditul tău este cesionat către un alt beneficiar sau
este declarat exigibil anticipat;
n Înregistrezi restanțe mai mari de 90 de zile la plata
creditului.
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S-a produs evenimentul asigurat.
Cum, când şi cui îl semnalezi?
n Apelează Info Contact Center BCR Asigurări de Viaţă
VIG - 021.206.90.40 sau mergi în unitatea BCR unde
ai contractat creditul pentru detalii complete legate de
paşii de urmat pentru întocmirea dosarului de daună;
n Constituie dosarul de daună;
n Transmite electronic dosarul de daună la
dauneasigcomplexa@bcrasigviata.ro;
n Transmite letric 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.

BCR Asigurări de Viaţă VIG
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