
Protecție financiară pentru tine și cei dragi  

La achiziția unui credit de nevoi personale poți atașa acum un pachet de asigurare, de la EximAsig și 

Metropolitan Life, care îți oferă protecție financiară ție și celor dragi.  

Preluăm creditul în locul tău - în cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, primești sprijin 
financiar pentru a achita creditul.  
 

 Deces din accident sau îmbolnăvire: este achitat 100% din soldul creditului și dobânda 
acumulată pe 3 luni (în valoarea de maximum 110.000 lei). 

 Spitalizare din accident și îmbolnăvire: te sprijinim cu plata unei rate lunare de credit 

(incluzând dobanda). 

 Pierdere involuntară a locului de muncă (șomaj): asiguratorul preia pentru maximum 6 luni 
de șomaj plata ratelor lunare în locul tău.  

 

Prima de asigurare 4,1268% din valoarea creditului, se achita integral la acordarea creditului  

Simplu și fără plăți suplimentare - Prima de asigurare se reține automat din contul de credit pentru 

întreaga perioadă a creditului la momentul acordării lui (din credit sau din 

surse proprii) 

 

Pot beneficia de acest pachet de asigurare:  

 Angajați din sectorul privat:  protecție financiară în caz de deces din accident (EximAsig) 
sau din îmbolnăvire (Metropolitan Life) și pierderea involuntară a locului de muncă – șomaj 
(EximAsig).  

 

 Angajați din sectorul public: protecție financiară în caz de deces din accident (EximAsig) sau 
din îmbolnăvire și spitalizare din accident și îmbolnăvire (Metropolitan Life). 
 

Proces rapid pentru despăgubiri 

Echipă dedicată pentru sprijin în procesul pentru despăgubire la adresa: 

EximAsig: office@eximasig.ro; daune@eximasig.ro;  

Telefon la 021.211.06.50/57;  

Bd. Aviatorilor nr. 33 Parter Sector 1 Bucuresti cod poștal 011853 

 

Metropolitan Life: despagubiri@metropolitanlife.ro.  

• Proces simplificat prin aplicația Metropolitan Life –  eClaims 

• disponibilă 24/7, desktop & mobil la adresa despagubiri.metropolitanlife.ro  

• înregistrare simplă și rapidă a despăgubirii 

• aplicația te ghidează pentru a trimite exact documentele necesare pentru tipul de contract și 

eveniment 

• primești notificare cu privire la recepționarea documentelor 

 

Despre EximAsig 

 
Compania de Asigurări – Reasigurări EXIM Romania (EximAsig) este o entitate specializată în asigurări 
generale constituită în anul 2009 ca entitate specializată în asigurarea riscurilor financiare, de export 
și comerciale interne. EximAsig vine în completarea ofertelor bancare ale companiilor membre ale 
Grupului EximBank prin soluții de asigurare adaptate la nevoile specifice ale clienților, respectiv polițe 
de asigurare complementare contractelor de credit încheiate de bancă cum sunt: asigurări de accidente 
și șomaj, asigurări de proprietăți, asigurări pentru construcții-montaj și răspunderea constructorului, 
asigurări de răspunderi civile etc. Pentru informații suplimentare: https://www.eximasig.ro 
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Despre Metropolitan Life 

Metropolitan Life este parte a MetLife Inc., una dintre cele mai importante companii de servicii 

financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru 

a-și ajuta clienții individuali și instituționali să navigheze lume în schimbare. Fondată în 1868, MetLife 

are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de conducere în Statele Unite, 

Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitează 

www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 22 ani de activitate pe piața de asigurări de 

viață. Peste 2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite 

de Metropolitan Life la nivel local. Descoperă mai multe despre noi pe www.metropolitanlife.ro. 
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