
Ce riscuri acoperă și care este valoarea despăgubirilor?
• Deces și invaliditate totală și permanentă din accident sau 

îmbolnăvire: bene�ciarul va primi ca despăgubire soldul creditului rămas 
de rambursat la data ultimei scadențe, anterioare evenimentului asigurat, 
conform gra�cului de rambursare (astfel, în cazul producerii unui 
eveniment neprevăzut, se acoperă datoria ta față de bancă și familia este 
scutită de plata acestei sume).

În funcție de vârsta avută în momentul înrolării în asigurare și de 
răspunsurile oferite în chestionarul medical:
• persoanele asigurate care răspund pozitiv la cel puțin o întrebare din 

chestionarul medical bene�ciază de protecție �nanciară pentru riscurile 
de Deces și Invaliditate totală și permanentă din accident.

• persoanele asigurate care răspund negativ la toate întrebările din 
chestionarul medical bene�ciază de protecție �nanciară pentru riscurile 
de Deces și Invaliditate totală și permanentă din îmbolnăvire cu 
următoarele mențiuni:  
 <=50 ani la înrolare – decontare în limita a maxim 125.000 EUR din 

valoarea soldului
 >50 ani si <64 ani la înrolare – decontare în limita a maxim 75.000 EUR 

din valoarea soldului

De ce să optez pentru această asigurare? 
• Oferi siguranță familiei tale: știi că familia ta este protejată în cazul 

producerii unui eveniment neprevăzut, �ind scutită de plata datoriei tale 
către bancă;
Bene�ciezi de primă de asigurare descrescătoare: prima de asigurare 
scade odată cu soldul creditului rămas de rambursat; 

• Ai �exibilitate: poți alege tipul de protecție �nanciară oricând, �e atunci 
când accesezi creditul, �e ulterior acordării acestuia;

• Bene�ciezi de 30 de zile de gratuitate: poți avea până la 30 de zile de 
acoperire gratuită, începând cu data înrolării în asigurare și până la data 
primei scadențe a creditului;

• Bene�ciezi de perioadă de grație: ai o periodă de grație de până la 60 de 
zile, în care asigurarea rămâne valabilă, iar tu ai mai mult timp până la 
achitarea primei de asigurare.

Cât mă costă și cum plătesc?
• Prima de asigurare se calculează lunar, aplicând rata de primă de 0,031% 

la soldul creditului din data scadenței, conform gra�cului de rambursare. 
Aceasta se achită lunar, odată cu rata creditului. 

Cum pot obtine 
asigurarea?
• Asigurarea de Viață pentru 

creditul imobiliar este disponibilă 
exclusiv în rețeaua de unități BT.

Asigurarea 
de Viață pentru 
Creditul Imobiliar

Clasi�care BT: Uz Intern



Vârsta la înrolare                Chestionarul medical             Riscuri acoperite

18-64 ani

<=50 ani

>50 ani și <64 ani

„DA” la cel puțin o întrebare

„NU” la toate întrebările

„NU” la toate întrebările

• Deces și Invaliditate totală și 
permanentă din Accident

• Deces și Invaliditate totală și 
permanentă din Îmbolnăvire 
pentru decontare în limita a 
maxim 125.000 EUR

• Deces și Invaliditate totală și 
permanentă din Accident

• Deces și Invaliditate totală și 
permanentă din Îmbolnăvire 
pentru decontare în limita a 
maxim 75.000 EUR 

• Deces și Invaliditate totală și 
permanentă din Accident
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