
Ce riscuri acoperă și care este valoarea despăgubirilor?
• Deces din orice cauză: bene�ciarul va primi ca despăgubire întreaga 

sumă utilizată din linia de credit (astfel se acoperă datoria dumneavoastră 
față de bancă și familia este scutită de plata acestei sume)

• Pierderea involuntară a locului de muncă sau Spitalizare din 
îmbolnăvire sau accident: sumele despăgubite vor acoperi cel puțin 
contravaloarea obligației dumneavoastră lunare de plată

De ce să optez pentru această asigurare?

• Perioada de gratuitate de până la 3 luni (luna în care achiziționați asigurarea 
și următoarele 2 luni);

• Prima se calculează în funcție de suma utilizată. Cota de primă este de 
0,268% aplicată lunar doar la valoarea utilizată din linia de credit;

• Dacă la �nalul unei luni nu ați utilizat din linia de credit, nu aveți de achitat 
prima în luna următoare, însă asigurarea rămâne în vigoare și bene�ciați de 
despăgubire dacă în luna următoare folosiți din credit și apare un eveniment 
asigurat.

Cât mă costă și cum plătesc?
• Plătiți numai sumele cheltuite din credit - câte 2,68 lei la �ecare 1.000 lei 

folosiți

• Plata primei se face automat, începând cu a 4-a lună (primele 3 sunt 
gratuite), în data de 1 a lunii, din contul de card de credit/contul curent 
pentru overdraft.

Cum pot obține
asigurarea?
• Pe loc, în orice unitate BT.

Asigurare 
de viață pentru 
credite pe card 
sau overdraft
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Pachet de asigurare     Riscuri acoperite         Sume asigurate

Card de
credit și
Overdraft

Pachetul 1 
- angajați în 

sectorul privat
• Deces din orice cauza

• Șomaj pentru pachet 
1 sau Spitalizare 
pentru pachet 2, în 
funcție de statul 
dumneavoastră 
socio-profesional

• Deces din orice cauză
• 100% din valoarea 

soldului utilizat total 
max. 50.000 lei

• 100% din valoarea 
soldului utilizat total 
max. 50.000 lei

• Lunar: 10% din valoarea 
soldului utilizat la 
finalul lunii anterioare 
producerii 
evenimentului + 100% 
din valoarea ratelor 
scadente în luna max. 
10.000 lei/lună/risc 
acoperit

Pachetul 2
- angajați în sectorul 

public/PFA/
pensionați anticipat/
persoane nerezidente

Pachetul 3
- pensionați pentru 

limită de vârstă

Pentru posesorii cardurilor de credit Star Gold/Star Platinum/Flying Blue
Premium, pentru deces din accident, suma despagubită de Asigurator va � 300% din soldul utilizat total
max. 50.000 lei - Star Gold/Flying Blue Premium și 150.000 lei - Star Platinum

 În cazul decesului, nu sunt excluse condițiile medicale pre-existente.
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