
Confort la plata primelor de asigurare: 
poți alege frecvența de plată a primei de asigurare, în funcție 
de nivelul sumei inițiale împrumutate. Prima unică la 
acordarea creditului (0,115% x valoarea inițială a creditului 
acordat x durata creditului (nr. luni)); Prima lunară debitată 
din contul tău Raiffeisen Bank, prin intermediul serviciului de 
debitare directă ConfortaBill (0,135% x valoarea inițială a 
creditului acordat).

Protecție financiară: 
beneficiezi împreună cu familia ta de rambursarea totală sau 
parţială a creditului în cazul apariţiei unui eveniment 
neprevăzut (deces, şomaj sau spitalizare din accident);

Consiliere personalizată:
consilierul Raiffeisen Bank îți va oferi toate detaliile legate de 
riscurile acoperite prin contractul de asigurare, pentru ca tu 
să fii pe deplin informat cu privire la beneficiile oferite, dar și 
la situațiile exceptate.

Pachete de asigurare personalizate
în funcţie de statutul socio-profesional: angajaţi: deces din orice 
cauză şi şomaj, persoane ce nu au statut de angajaţi: deces din orice 
cauză şi spitalizare din accident.

Simplitate și accesibilitate:
Contractul pentru asigurarea de viaţă se încheie pe loc, în baza unei 
declaraţii pe propria răspundere. În plus, dacă ai o condiţie medicală 
pre-existentă - diagnosticată, manifestată sau pentru care nu ţi s-a 
recomandat tratament cu 24 de luni anterior începerii asigurării, şi 
care determină producerea evenimentului asigurat după primele 24 
de luni de la data intrării în asigurare – aceasta este acoperităde 
asigurare. În cazul rambursării anticipate a creditului, poţi decide să 
rămâi asigurat.

Notificarea simplă și rapidă a daunelor: 
În agențiile Raiffeisen Bank sau online, prin chatbot ANA, în doar 
câteva minute, accesând: https://daune-viata.uniqa.ro/.

ASIGURAREA DE VIAȚĂ FLEXICREDIT
Siguranța financiară este importantă pentru tine și familia ta, de aceea asigurarea de viață atașată Flexicredit este soluția 

potrivită în cazul unui eveniment nedorit și neprevăzut. Asigură-ți un viitor mai bun cu o investiție mică într-un plan de protecție!
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În cazul decesului din orice cauză, UNIQA va acoperi integral datoria pe care o ai la Raiffeisen Bank la data producerii evenimentului asigurat. 
Astfel, familia ta nu va avea grija rambursării creditului.

În cazul somajului, după trecerea unei perioade de așteptare de 3 luni de la data înregistrării oficiale a statutului de șomer, UNIQA îți oferă 
suport financiar pentru o perioada limitată de timp, prin preluarea plății a maxim 6 rate lunare de credit.

În cazul spitalizării din accident de minim 10 zile calendaristice consecutive, UNIQA va prelua plata unei rate de credit, pentru a fi protejat 
financiar în perioadele dificile. 

Îți oferim soluții simple pentru nevoi complexe! 


