
ASIGURAREA DE VIAŢĂ ŞI ŞOMAJ DESTINATĂ
BENEFICIARILOR DE CREDITE
PENTRU INVESTIŢII IMOBILIARE
ACORDATE DE INTESA SANPAOLO BANK

Ştim cu toţii că neprevăzutul face parte din viaţa noastră, de aceea este 
important să te asiguri că în orice situaţie poţi oferi continuitate planurilor tale. 

Adresată diverselor categorii de ocupaţii, asigurarea este soluţia ta de rezervă pentru 
situaţiile în care îţi este dificil să rambursezi creditul.

BENEFICII
Perioada asigurată corelată cu durata creditului
Consultanţă cu privire la asigurare, pentru a lua o decizie informat 
Includere în asigurare prin completarea şi semnarea cererii de asigurare, care 
conţine un chestionar medical simplificat
Riscuri asigurate adaptate statutului socio-profesional
Modalitate facilă de plată a primei de asigurare: primă de asigurare lunară, care 
se calculează aplicând cota de primă de 0,04% la valoarea soldului lunar al 
creditului. Prima de asigurare se plătește automat, prin debitarea contului, la 
data scadenţei lunare a creditului, conform graficului de rambursare.

De exemplu: pentru un credit de 200.000 RON, prima lunară initială este de 80 RON; 
valoarea primei descrește pe durata asigurarii, fiind corelată cu soldul creditului.
Sprijin financiar la rambursarea ratelor de credit în cazul apariţiei unui 
eveniment nedorit
Confortul achitării integrale a creditului în cazul riscului de deces din boală 
sau accident, chiar de la includerea în asigurare

Clienţilor Intesa Sanpaolo Bank care:

CUI SE ADRESEAZĂ

contractează un credit pentru investiţii imobiliare
au varsta între 18 și 64 de ani la data includerii în asigurare
îndeplinesc condiţiile pentru includerea în asigurare



ACOPERIRI

Statut
socio-profesional

Salariat

Deces din boală
sau accident

Incapacitate
temporară de muncă 
din boală sau accident

Incapacitate
temporară de muncă 
din boală sau accident

Șomaj involuntar

Deces din boală
sau accident

Deces din boală
sau accident

Liber profesionist

Pensionar

Riscuri asigurate Indemnizaţia
de asigurare

Suma datorată la data 
producerii riscului asigurat, 
formată din soldul creditului 
şi dobânda acumulată până 
la data plăţii indemnizaţiei 
de asigurare, dar nu mai 

mult de  60 de zile 

Suma datorată la data 
producerii riscului asigurat, 
formată din soldul creditului 
şi dobânda acumulată până 
la data plăţii indemnizaţiei 
de asigurare, dar nu mai 

mult de  60 de zile 

Max. 9
rate lunare de credit

Max. 2
evenimente / contract

Max. 9
rate lunare de credit

Max. 2
evenimente / contract

Suma datorată la data 
producerii riscului asigurat, 
formată din soldul creditului 
şi dobânda acumulată până 
la data plăţii indemnizaţiei 
de asigurare, dar nu mai 

mult de  60 de zile 

Max. 9
rate lunare de credit

Max. 2
evenimente / contract


