Asigurarea
de Viață și Șomaj

Ce riscuri acoperă și care este valoarea despăgubirilor?
• Deces din îmbolnăvire și accident: beneficiarul va primi ca despăgubire
soldul creditului rămas de rambursat, conform graficului de rambursare
(astfel, se acoperă datoria ta față de bancă și familia este scutită de plata
acestei sume).
• Pierderea involuntară a locului de munca: beneficiarul va primi ca
despăgubire rata lunară de credit conform graficului de rambursare,
pentru fiecare lună în care te afli în șomaj (durata maximă de plată a
indemnizației este de 6 luni / eveniment și de 12 luni / contract).
• Spitalizare din îmbolnăvire sau accident: beneficiarul va primi ca
despăgubire rata lunară de credit, conform graficului de rambursare,
pentru luna în care ai fost spitalizat (durata maximă de plată a
indemnizației este de 1 lună / eveniment și maxim 2 evenimente / an de
asigurare).

De ce să optez pentru această asigurare?
• Oferi siguranță familiei tale: știi că familia ta este protejată în cazul
producerii unui eveniment neprevăzut, fiind scutită de plata datoriei tale
către bancă;
• Ești pregătit pentru evenimente neprevăzute: în situația pierderii locului de
muncă sau dacă apare nevoia de spitalizare din îmbolnăvire sau accident,
asiguratorul preia plata ratelor creditului, astfel încât să te poți concentra pe
găsirea unui nou loc de muncă sau pe recuperarea după spitalizare;
• Plătești o singură dată, simplu și rapid, și ești acoperit pe toată durata
creditului. Iar dacă rambursezi creditul mai devreme, primești înapoi prima
aferentă perioadei eliminate prin rambursare.

Cum pot obține
asigurarea?
• Asigurarea de Viață și Șomaj este
disponibilă exclusiv în rețeaua de
unități BT.

Cât mă costă și cum plătesc?
• Prima de asigurare se plătește o singură dată la acordarea creditului,
aplicând rata de primă de 2,8% la valoarea creditului acordat. Plata primei
se face către bancă și poate fi finanțată din creditul acordat.
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Pachet de asigurare

Statut socio-profesional

Riscuri acoperite
• Deces din îmbolnăvire sau
accident

Pachet 1

Angajați în sectorul privat

Pachet 2

Angajați în sectorul public/ PFA/
• Deces din îmbolnăvire sau
Pensionați anticipat/ Angajați cu
accident
contract de muncă pe perioadă
determinată sau cu contract de muncă • Spitalizare din îmbolnăvire
sau accident
cu timp de lucru parțial

Pachet 3

Pensionați pentru limita de vârstă

• Pierderea involuntară a locului
de muncă

• Deces din îmbolnăvire sau
accident

Dacă pe durata asigurării îți schimbi statutul socio-profesional, beneficiezi în continuare de acoperirea riscurilor din
pachetul de asigurare ales, fără să fie necesară nicio altă formalitate.
În cazul decesului din îmbolnăvire și al spitalizării din îmbolnăvire, nu sunt excluse condițiile medicale pre-existente.
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