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Document cu informaţii esenţiale
Scop: Prezentul document conține informaţii esenţiale referitoare la acest produs de investiţie. Acesta nu reprezintă
un material marketing. Informaţiile vă sunt oferite în virtutea unei obligaţii legale, pentru a vă ajuta să înţelegeţi
natura, riscurile, costurile, câştigurile şi pierderile potenţiale care derivă din acest produs şi pentru a vă ajuta să îl
comparaţi cu alte produse.
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Sunteţi pe cale să cumpăraţi un produs care nu este simplu şi care poate fi dificil de înţeles.

În ce constă acest produs?
Tipul:

Obiective:

Investitorul individual căruia îi
este destinat:

Beneficiile asigurării şi costurile:

Asigurare de viaţă unit linked (cu componentă de investiţie)
Pentru această asigurare de viaţă sunt disponibile cinci programe de investiţii cu
expunere pe instrumente cu venit fix, acţiuni, depozite bancare, contracte de tip futures.
Principalele riscuri aplicabile sunt riscul de dobândă, riscul de credit, riscul de piaţă, riscul
valutar. Pentru detalii, consultaţi documentul cu informaţii esenţiale aferent programului
de investiţii ales pe care îl găsiţi pe www.nn.ro, secţiunea Asistenta, Asigurare de viata,
Documente.
Componenta de protecţie acoperă riscul de deces din orice cauză, oriunde în lume.
Componenta de investiţie oferă acces la programe speciale pentru investiţii în vederea
acumulării de fonduri pentru educaţie. Investiţiile implică riscuri, iar Asigurătorul nu
garantează valoarea investiţiei sau valoarea primelor plătite în cadrul contractului de
asigurare. Riscul investiţiei aparţine clientului care are calitatea de contractant.
Programele de investiţii nu au rezultate garantate, iar valoarea investiţiei dumneavoastră
poate creşte sau se poate diminua. Performanţele anterioare ale programelor de
investiţii nu reprezintă garanţii ale realizărilor viitoare.
Persoanelor care sunt interesate atât de asigurarea unei situaţii financiare decente
pentru familie în caz de deces, cât şi de investiţii pe termen mediu şi lung, în funcţie de
toleranţa la risc, înţelegând şi noţiuni ale pieţei de capital. Toleranţa la risc este legată de
opţiunea de investiţii.
Această asigurare de viaţă cu componentă de investiţie este un contract flexibil, ce
permite modificări pe parcursul contractului de sumă asigurată sau primă de asigurare.
Vârsta de intrare este de 18 ani – 55 de ani (părinte) şi maxim 15 ani (copil), cu o perioadă
minimă de plată a primelor de 10 ani şi o perioadă de plată a rentelor de 5 ani. Suma
asigurată, prima de investiţie şi frecvenţa sunt alese de contractant.
În cazul decesului părintelui, beneficiarii primesc suma asigurată. În cazul invalidităţii
părintelui sau al decesului în perioada de plată a primelor, asigurătorul preia plata
primelor. La maturitate, se încasează valoarea contului.
Valoarea acestor beneficii este indicată în secţiunea “Care sunt riscurile şi ce aş putea
obţine în schimb?”. Toate cifrele din exemplu sunt calculate pentru o persoană de 30 de
ani, o durată de 15 ani a plăţii primelor şi o frecvenţă anuală. Prima totală este de 4.098
lei, din care 4.000 lei reprezintă prima de investiţie. Numărul total de prime anuale este
de 15. Prima de protecţie reprezintă estimativ 2,5% din prima anualizată. 4.000 lei
reprezintă estimativ prima medie investită. Prima de protecţie este de 98 lei şi reduce
randamentul cu o valoare între 0,5% şi 0,6%.
Data maturităţii reprezintă data încetării perioadei de plată a rentelor.
În anumite condiţii, Asigurătorul poate rezilia unilateral contractul (declaraţii false,
finanțarea sau săvârșirea de acte de terorism, refuzul de a furniza date). Terminarea
contractului poate avea loc la data expirării acestuia, prin reziliere unilaterală la cererea
contractantului, la data decesului asiguratului, la data plăţii indemnizaţiei de asigurare, în
urma producerii Evenimentului Asigurat, neurmat de plata Indemnizației de asigurare.

Care sunt riscurile şi ce aş putea obţine în schimb?
1
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Risc scăzut

6

7

Risc crescut

Acest indicator de risc se bazează pe presupunerea că
produsul este menţinut pe perioada recomandată de 15
de ani. Riscul poate varia semnificativ dacă decideţi să
terminaţi contractul prematur, la o dată anterioară faţă
de perioada recomandată, caz în care primiţi mai puţini
bani. Este posibil să nu puteţi încasa valoarea contractului
mai devreme sau puteţi avea pierderi sau costuri
suplimentare semnificative (a se vedea secţiunea „Cât
timp ar trebui să îl păstrez şi pot retrage banii anticipat.”)

Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparaţie cu alte produse. Acesta arată probabilitatea ca
produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluţiilor înregistrate pe pieţe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm
plăţi către dumneavoastră. Am încadrat acest produs în clasele de risc 3-4 din 7, unde 3=o clasă scăzută spre medie de risc şi 4=o
clasă medie de risc. Aceasta înseamnă că pierderile potenţiale asociate performanţei viitoare vor avea un nivel mediu şi că este
posibil ca deteriorarea condiţiilor de piaţă să afecteze capacitatea noastră de a efectua plăţi zilnice către dumneavoastră. Atenţie la
riscul valutar. Randamentul final pe care îl veţi obţine depinde de cursul RON/EUR. Acest risc este inclus în indicatorul menţionat
mai sus. Acest produs nu conţine o protecţie împotriva evoluțiilor viitoare ale pieţei, astfel încât puteţi pierde capitalul investit
parţial sau în totalitate. Performanţa variază în funcţie de programul de investiţii ales. Dacă nu suntem în măsură să vă plătim suma
datorată, puteţi pierde întreaga investiţie. Puteţi beneficia însă de o schema de protecţie a consumatorilor (a se vedea secţiunea “Ce
se întâmplă dacă nu putem plăti?”). Indicatorul de mai sus nu ia în considerare această protecţie.
Documentul cu informaţii esenţiale aferent fiecărui program de investiţii îl găsiţi pe www.nn.ro, secţiunea Asistenta, Asigurare de
viata, Documente sau puteţi cere varianta pe hârtie de la consultant.

Scenarii de performanţă
Acest tabel arată banii pe care îi puteți primi în următorii 15 ani, în funcție de diferitele scenarii, presupunând că investiți 4.000 lei în
fiecare an.
Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției dumneavoastră. Puteți să le comparați cu scenariile altor produse.
Scenariile prezentate sunt o estimare a performanței viitoare pe baza datelor din trecut referitoare la variația valorii acestei investiții
și nu constituie un indicator exact. Suma pe care o veți obține va depinde de modul în care evoluează piața și de durata de timp pe
care păstrați investiția/produsul.
Scenariul de criză arată care este suma pe care ați putea să o primiți înapoi în circumstanțe de piață extreme și nu ține cont de
situația în care nu suntem în măsură să vă plătim.
Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate
afecta, de asemenea, suma pe care o primiți.
Investiţie
Prima de asigurare

4.000 lei
4.098 lei
1 an

Scenarii la supravieţuire
Ce puteţi primi după reţinerea costurilor
0 lei
Scenariu de criză
Randamentul mediu pe an
-100%
Ce puteţi primi după reţinerea costurilor
0 lei
Scenariul nefavorabil
Randamentul mediu pe an
-100%
Ce puteţi primi după reţinerea costurilor
0 lei
Scenariul moderat
Randamentul mediu pe an
-100%
Ce puteţi primi după reţinerea costurilor
0 lei
Scenariul favorabil
Randamentul mediu pe an
-100%
Acumularea sumei de bani investite
4.000 lei
Scenariul la deces
Deces
Ce pot primi beneficiarii după
77.950-78.396 lei
costuri
Acumularea primei de asigurare
169 lei

7 ani

15 ani

17.320-22.610 lei
Între -12,6% şi -6,0%
14.564-30.721 lei
Între -17,0% şi 1,7%
16.395-35.479 lei
Între -14,0% şi 5,3%
18.610-41.335 lei
Între -10,8% şi 9,1%
28.000 lei

30.185-47.583 lei
Între -9,6% şi -3,3%
22.649-98.171 lei
Între -13,9% şi 5,7%
25.797-122.333 lei
Între -11,9% şi 8,2%
29.770-155.095 lei
Între -9,8% şi 10,9%
60.000 lei

68.649-88.050 lei

45.797-142.333 lei

1.194 lei

2.343 lei

Ce se întâmplă dacă NN Asigurări de Viaţă S.A. nu poate să plătească?
În cazul în care nu suntem în măsură să efectuăm plăţi către dumneavoastră, vă puteţi confrunta cu o pierdere financiară. Astfel, în
vederea protejării asiguraţilor și beneficiarilor asigurării, prin contribuţia asigurătorilor (inclusiv a NN Asigurări de Viaţă S.A.), în
temeiul Legii nr. 213/2015, s-a constituit Fondul de garantare a asiguraților. Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru
plata despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în
procedură de faliment. Fondul se constituie ca persoană juridică de drept public. Fondul efectuează plăţi de indemnizații/
despăgubiri cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului în
faliment.
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Care sunt costurile?
Costurile investitorului individual variază în funcţie de programul de investiţii ales.
Pentru detalii, consultaţi documentul cu informaţii esenţiale aferent programului de investiţii ales pe care îl găsiţi pe www.nn.ro,
secţiunea Asistenta, Asigurare de viata, Documente sau solicitaţi varianta pe hârtie de la consultant.
Costuri de-a lungul timpului
Scenarii de investiţie 4.000 lei
Cost total
Impactul in randament pe an

1 an
Între 3.806-4.630 lei
-100%

7 ani
Între 4.978-9.278 lei
Între -7,4% şi -5,2%

15 ani
Între 10.513-28.920 lei
Între -4,5% şi -2,7%

Compoziţia costurilor
Tabelul de mai jos indică:
 Impactul produs în fiecare an de diferitele tipuri de costuri asupra randamentului investiţiei pe care îl puteţi obţine la
sfârşitul perioadei de deţinere recomandate;
 Semnificaţia diferitelor categorii de costuri.
Acest tabel prezintă impactul asupra randamentului pe an
Costuri de intrare

0%

Costuri de ieşire

0%

Costuri de tranzacţionare a
portofoliului

Între -0,3%
şi -0,2%

Alte costuri recurente

Între -4,2%
şi -2,6%

Comisioane de performanţă

0%

Costuri unice

Costuri
recurente

Costuri accesorii

Impactul costurilor pe care le plătiţi atunci când efectuaţi
investiţia. Acestea includ costurile de distribuţie ale produsului
dumneavoastră (nu se aplică).
Impactul costurilor de ieşire din investiţie la maturitate (nu se
aplică).
Impactul costurilor de achiziţionare şi vânzare a investiţiilor
suport ale produsului.
Impactul costurilor pe care le deducem în fiecare an pentru a
gestiona investiţiile dumneavoastră şi al costurilor prezentate
în secţiunea II.
Impactul comisionului de performanţă. Deducem aceste
comisioane din investiţia dumneavoastră dacă produsul
depăşeşte performanta de referinţă (nu se aplică).

Comisioane pentru
0%
Impactul comisioanelor pentru randament (nu se aplică).
randament
Costurile reale pot varia în funcţie de opţiunea de investiţii şi de randamentul viitor al acestora, dar şi de alegerea dumneavoastră
de a exercita anumite opţiuni disponibile precum adaptarea la inflaţie sau răscumpărări parţiale.

Cât timp ar trebui să îl păstrez şi pot retrage banii anticipat?
Perioada de deţinere recomandată este de 15 ani. Asigurarea oferă protecţie pe termen lung, iar componenta de investiţie trece
prin mai multe cicluri ale pieţei de capital. Respectarea acestei durate recomandate nu garantează obţinerea unui randament
pozitiv, însă creşte probabilitatea acestuia.
Contractantul are dreptul de a denunţa contractul înainte de termen. Contractele cu componentă de investiție nu au valoare de
răscumpărare în primii doi ani de la emiterea poliței. După acest termen, asigurarea de viață va avea o valoare de răscumpărare
totală. Aceasta nu este egală cu suma primelor plătite până la rezilierea contractului, ci se calculează în funcție de valoarea unităților
din contul asigurării. Din valoarea rezultată se scade taxa de răscumpărare. Taxele de răscumpărare sunt proporţionale cu durata
contractului. Pentru răscumpărare parţială se aplică o taxă de 1% din valoarea răscumpărată. Valoarea acestor costuri este indicată
în secţiunea “Care sunt costurile?”.

Cum pot să depun o reclamaţie?
Orice nemulțumire se poate comunica telefonic, în scris, prin fax, poștă sau poștă electronică, la sediul central sau sediile secundare
ale companiei. Adresa: Str. Costache Negri nr 1-5, sector 5, 050552, Bucureşti | E: asigurari@nn.ro
De fiecare dată noi vom iniția soluționarea pe cale amiabilă a tuturor sesizărilor primite din partea părților implicate în contractul de
asigurare. În cazul în care nu este posibilă soluționarea cazului pe cale amiabilă, Contractantul/Persoana asigurată se poate adresa şi
Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În plus, conform Regulamentului nr. 4/27.04.2016 privind organizarea şi funcţionarea
Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015
privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, au dreptul de a apela la soluţionarea alternativă a
litigiilor. SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) are competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o
soluţie părţilor. Aceste demersuri nu îngrădesc însă dreptul de a adresa instanţele competente.

Alte informaţii relevante
Acest produs de asigurare vă este oferit cu consiliere financiară. Informaţii suplimentare legale privind derularea contractului,
precum şi formulare sau condiţii contractuale, le puteţi găsi pe www.nn.ro.
Fără a aduce prejudiciu revizuirilor ad-hoc, acest document cu informaţii esenţiale este actualizat la interval de 12 luni.
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