Cod: NNAV 105 V2 0218

Condițiile specifice ale contractului de asigurare Capital
Exemplarul clientului
Am primit condițiile contractuale:
Nume

Semnătura

Data primirii

Art. 1 - Reguli introductive

Art. 3 – Indemnizația de asigurare

1.1. Contractul de asigurare CAPITAL al societății NN Asigurări de
Viață S.A. va fi guvernat de următoarele Condiții Specifice ale
Contractului de Asigurare, care formează o parte integrantă a
Contractului de asigurare.
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de asigurare,
cu excepția art. 7, sunt valabile și se aplică în mod corespunzător
prezentelor Condiții Specifice.

Programul de
investiții NN Unit
Linked

Program de investiții intern reprezentând un
portofoliu de diverse tipuri de active financiare
administrate de Asigurător în scopul exclusiv al
asigurării.

3.1. În cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate a
Contractului de asigurare, deces cauzat direct de un Accident,
Indemnizația de asigurare este plătibilă Beneficiarilor desemnați
contractual, în conformitate cu prevederile Contractului de
asigurare. Asigurătorul acoperă riscul de deces al Asiguratului
cauzat direct de un Accident produs ulterior orei 0:00 a zilei
calendaristice imediat următoare Datei de încheiere a Cererii de
asigurare.
3.2. Pe lângă situațiile prevăzute la art. 9 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare, Asigurătorul nu acoperă
riscul de deces al Asiguratului produs ca urmare directă sau
indirectă a:
(a) unei sinucideri;
(b) unei boli infecțioase indiferent de modul de transmitere;
(c) participării Asiguratului la acțiuni hazardate, sporturi sau
activități recreative ce implică riscuri serioase cum ar fi, spre
exemplu, parașutismul, planorismul, acrobația, cascadoria,
alpinismul, speologia, scufundările marine etc.
3.3. Totodată, Asigurătorul nu acoperă riscul decesului Asiguratului
în cazul în care decesul sau Accidentul în urma căruia s-a produs
decesul, au fost cauzate direct sau indirect de:
a) starea de ebrietate indusă voluntar;
b) consumul voluntar de medicamente sau de alte substanțe
chimice cum ar fi narcoticele, fără indicația medicului
autorizat;
c) proceduri/tehnici de tratament efectuate fără indicația
medicului autorizat;
d) afecțiuni mintale sau schimbări în comportamentul
psihologic, indiferent de cauză.
3.4. Asigurătorul nu acoperă riscul producerii Evenimentului asigurat în
următoarele circumstanțe:
(a) decesul Asiguratului nu este cauzat direct de un Accident;
(b) decesul Asiguratului este cauzat direct de un Accident produs
anterior orei 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare
Datei de încheiere a Cererii de asigurare;
(c) decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării unui termen
de un an de la data producerii Accidentului;
(d) decesul Asiguratului a survenit ca urmare a agravării, prin
Accident, a unor afecțiuni ale Asiguratului preexistente Datei
încheierii Cererii de asigurare.
3.5. Toate plățile la care Asigurătorul se obligă în conformitate cu
prevederile Contractului de asigurare se vor face de către acesta
în România în lei.

Proporția de
alocare

Procentul in care prima de asigurare este alocată
fiecărui Program de investiții NN Unit Linked.

Art. 4 – Incidențe contractuale și încetarea
Contractului de asigurare

Suma asigurată

Suma prevăzută ca atare în cadrul Contractului de
asigurare, garantată de către Asigurător și plătibilă
în conformitate cu prevederile Contractului
de asigurare în cazul producerii Evenimentului
asigurat.

4.1. În cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate
a Contractului de asigurare cu aplicarea oricăreia dintre
circumstanțele prevăzute la articolele 3.2 și 3.3 ale prezentelor
Condiții Specifice, Asigurătorul va plăti Beneficiarilor desemnați
contractual o Valoare de răscumpărare egală cu valoarea
Uniturilor în lei, dacă există, din Contul Contractantului Asigurării
calculată cu prețul valabil la data decesului Asiguratului.
Prevederile art. 8 al Condițiilor Contractuale Generale ale
Contractului de asigurare se aplică ca atare în ceea ce privește
plata Valorii de răscumpărare.
4.2. În cazul în care Asiguratul supraviețuiește datei expirării Contractului
de asigurare, Asigurătorul va plăti Contractantului valoarea Contului
acestuia la data expirării Contractului, așa cum este această valoare
definită la art. 11 al prezentelor Condiții Specifice.

Art. 2 - Definiții
Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale Generale sunt
valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, exceptând termenii definiți
mai jos:
Contul
Contractantului
Asigurării

Un cont individual administrat de Asigurător
pentru fiecare Contractant în parte.

Costul asigurării
de viață

Costul perceput de Asigurător pentru acoperirea
riscului de deces, oferit prin intermediul
contractului de asigurare

Eveniment
asigurat

Decesul Asiguratului pe perioada de valabilitate a
Contractului de asigurare, deces cauzat direct de
un Accident.

Indemnizația
de asigurare

Este definită ca fiind valoarea cumulată a Sumei
asigurate și a valorii Contului în lei dacă există, la
momentul producerii Evenimentului asigurat.

Perioada acoperită Perioada acoperită în conformitate cu prezentele
prin plata primei
condiții specifice respectiv până la data împlinirii
inițiale
de către Asigurat a vârstei de 95 ani.
Preț de Cumpărare Prețul cu care un Unit este cumpărat de către
Contractantul Asigurării.
Preț de Vânzare

Prețul cu care un Unit este vândut de către
Contractantul Asigurării.

Prima suplimentară Primă plătită de către Contractantul Asigurării pe
durata Contractului, în lei, sub forma unei prime
unice, alta decât prima inițială, cu respectarea
prevederilor art. 5.

Taxa de
Taxa percepută de Asigurător pentru acoperirea
administrare a
costurilor lunare de administrare a contractului de
poliței de asigurare asigurare.
Unit

O diviziune a Programului de investiții NN Unit
Linked, stabilită în scopul asigurării, reprezentând
dreptul de a primi o parte din valoarea Programului
de investiții NN Unit Linked, după cum este
specificat în termenii și condițiile contractuale.

4.3. Contractul de asigurare își încetează efectele de plin drept, fără
a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații,
proceduri etc. și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești în
următoarele situații:
(a) în condițiile prevăzute la art. 5 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare;
(b) în condițiile prevăzute la articolul 4.1 al prezentelor Condiții
Specifice ale Contractului de asigurare, la data plății de către
Asigurător a Valorii de răscumpărare;
(c) în condițiile prevăzute la art. 12.3 al prezentelor Condiții
Specifice ale Contractului de asigurare.

Art. 5 - Plata primelor de asigurare
5.1. Prima de asigurare inițială va fi plătită la data încheierii Cererii
de asigurare sub forma unei prime unice, cu respectarea sumei
minime stabilite de Asigurător.
5.2. Primele suplimentare pot fi plătite în orice moment pe durata
Contractului de asigurare, cu respectarea unei sume minime
stabilite de Asigurător.
5.3. Primele suplimentare plătite ulterior producerii Evenimentului
asigurat nu vor fi alocate pentru cumpărarea de Unituri, urmând a
se rambursa fără a fi purtătoare de dobândă.
5.4. Prima de asigurare inițială și eventualele prime suplimentare vor fi
plătite în lei.

Art. 6– Programe de investiții NN Unit Linked
6.1. Obiectivul creării Programelor de investiții NN Unit Linked este
creșterea pe termen lung a valorii activelor deținute de către
acestea.
6.2. Un Unit este o diviziune a Programului de investiții NN Unit Linked
prin care se garantează Contractantului asigurării dreptul de a
deține o cotă parte din valoarea Programului de investiții, dar fără
să confere drepturi și privilegii suplimentare referitoare la activele
Programelor existente.
6.3. Valoarea unui Unit nu este garantată de către Asigurător.

Art. 7 – Evaluarea Programelor de investiții
NN Unit Linked
7.1. Programele de investiții NN Unit Linked vor fi evaluate de către
Asigurător cel puțin o dată pe săptămână.
7.2. Valoarea Programelor de investiții NN Unit Linked este egală
cu diferența dintre valoarea de piață a activelor deținute de
Programul de investiții și debitele existente în momentul evaluării
așa cum sunt ele prevăzute la articolele 7.3 și 7.4. de mai jos.
Veniturile obținute pe baza activelor deținute de Programul de
investiții vor fi reinvestite în acesta.
7.3. Asigurătorul va deduce din valoarea fiecărui Program de investiții
NN Unit Linked o taxă de administrare direct legată de costurile de
gestionare a Programului de investiții. Aceasta taxă va fi dedusă
eșalonat cu ocazia fiecărui proces de evaluare.
7.4. Asigurătorul va deduce din valoarea Programului de investiții NN
Unit Linked toate taxele și comisioanele (de exemplu, de brokeraj
și de custodie) plătite de către acesta pentru achiziționarea
diverselor active financiare ce formează Programul de investiții.

Art. 8 – Calcularea prețului unui Unit
8.1. Prețul de Vânzare al unui Unit este calculat prin împărțirea valorii
totale a Programului de investiții NN Unit Linked din care face
parte Unitul la numărul total de unituri ale acelui Program de
Investiții.
8.2. Prețul de Cumpărare al unui Unit este calculat pe baza Prețului
de Vânzare, Prețul de Cumpărare depășind cu un anumit procent
prețul de vânzare.
8.3. Prețul de vânzare al unui unit pentru o anumită zi este calculat și
făcut public în ziua lucrătoare următoare.

Art. 9 – Alocarea primei de asigurare
în scopul achiziționării de unituri
9.1. Prima inițială de asigurare plătită de Contractant va fi utilizată
pentru achiziționarea de unituri în lei, corespunzător Proporției
de Alocare specificată de Contractantul asigurării. Toate primele
suplimentare, indiferent de momentul când sunt plătite, vor fi
folosite pentru achiziționarea de Unituri în lei.
9.2. Nu se vor efectua achiziții de unituri până la intrarea în vigoare a
Contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 4 al
Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.
9.3. Primele plătite înainte de data emiterii poliței de asigurare nu vor
fi alocate până la această dată și nu vor fi purtătoare de dobândă.
9.4. Numărul de Unituri cumpărat va fi determinat pe baza Prețului de

Cumpărare aferent zilei lucrătoare următoare datei alocării primei
de asigurare inițiale.
9.5. Primele suplimentare vor fi alocate numai subsecvent și în funcție
de completarea corespunzătoare de către Contractantul asigurării,
a formularului-tip pus la dispoziție de către Asigurător. Primele
suplimentare, indiferent de momentul în care sunt plătite, vor
fi folosite pentru cumpărarea de unituri numai după ce au fost
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- recepționarea formularului la sediul central al Asigurătorului;
- înregistrarea plății primei suplimentare în sistemul
Asigurătorului.
9.6. Uniturile vor fi cumpărate ulterior îndeplinirii celor două condiții,
utilizând prețul de cumpărare aferent primei zile lucrătoare
ulterioară zilei în care cele două condiții au fost îndeplinite.
9.7. În cazul în care sumele depuse drept prime suplimentare nu ajung
în contul Asigurătorului, respectivele prime suplimentare aduse la
cunoștința Asigurătorului prin intermediului formularului nu vor fi
luate în considerare.

Art. 10 – Transferul uniturilor
10.1. Contractantul asigurării are dreptul de două ori pe an, fără
plata unui comision, să transfere Unituri aparținând contului
contractantului între Programele de investiții NN Unit Linked
disponibile pentru acest tip de produs, Programe de investiții
exprimate în aceeași monedă.
10.2. În cazul în care pe parcursul anului de asigurare au loc mai mult
de două transferuri de Unituri, un comision de transfer, specificat
de Asigurător, va fi perceput din Contul Contractantului Asigurării.
10.3. Uniturile vor fi transferate între Programele de Investiții pe baza
procentului de transfer menționat de Contractant în solicitarea sa.
Numărul de Unituri ce se transferă este calculat pe baza Prețului
de Vânzare al uniturilor pentru fiecare Program de investiții NN
Unit Linked în parte.

Art. 11 – Contul Contractantului Asigurării
11.1. Toate primele plătite vor fi alocate Contului Contractantului
Asigurării.
11.2. Valoarea Contului Contractantului se va modifica periodic,
corespunzător cu valoarea activelor financiare administrate de
Asigurător.
11.3. Valoarea Contului Contractantului Asigurării este egală cu
numărul total de Unituri din fiecare Program de investiții NN Unit
Linked multiplicat cu Prețul de Vânzare al unui Unit din Programul
de investiții NN Unit Linked corespunzător.

Art. 12 – Cheltuieli și costuri
12.1. O dată cu intrarea în vigoare a Contractului de asigurare,
numărul Uniturilor în lei din Contul Contractantului se va reduce
lunar prin deducerea taxei de administrare a poliței și a costului
aferent riscului de deces din Accident. Calculul acestor costuri se
va face la prețul de vânzare valabil la data deducerii efective a
acestora.
12.2. În cazul în care Contul Contractantului Asigurării este format
din Unituri în lei aparținând mai multor Programe de investiții
NN Unit Linked, numărul Uniturilor care vor fi deduse pentru
acoperirea costurilor precizate la art. 12.1 de mai sus va fi calculat
proporțional, în conformitate cu valoarea Uniturilor în lei din
fiecare Program de investiții NN Unit Linked.
12.3. Dacă valoarea curentă a Uniturilor în lei din Contul
Contractantului Asigurării nu acoperă costurile precizate la art.
12.1 de mai sus, Contractul de asigurare își va înceta efectele
în conformitate cu prevederile art. 5.1 litera (b) din Condițiile
Contractuale Generale.

Art. 13 – Încetarea unilaterală și răscumpărarea totală
a Contractului de asigurare
13.1. Contractantul asigurării are dreptul să denunțe în scris
Contractul de asigurare. Contractul de asigurare își va înceta
astfel efectele în conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (c) al
Condițiilor Contractuale Generale.
13.2. În ceea ce privește prezentul Contract de asigurare tip CAPITAL,
nu există Valoare de răscumpărare în timpul primului an de la Data
încheierii Cererii de asigurare.
13.3. După primul an de asigurare, Contractantul este îndreptățit
să solicite și să primească Valoarea de răscumpărare a
Contractului. Aceasta este egală  cu valoarea uniturilor din contul
Contractantului din care se deduce taxa de răscumpărare.

Art. 14 – Răscumpărare parțială
14.1. Contractantul asigurării are dreptul să retragă o cotă din
numărul Uniturilor în lei din cont, cotă exprimată ca procent sau
sumă fixă, cu respectarea limitelor minime și maxime stabilite de
Asigurător. Asigurătorul va procesa retragerea la cererea scrisă a
Contractantului asigurării, comunicată Asigurătorului cu cel puțin
15 (cincisprezece) zile calendaristice anterior datei retragerii.
14.2. În cazul în care Contractantul asigurării și Asiguratul sunt
persoane diferite și, conform instrucțiunilor de plată primite de la
Contractant, destinatarul plății contravalorii răscumpărării parțiale
este Asiguratul, atât Contractantul, cât și Asiguratul, își asumă
îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de legislația română
în vigoare, inclusiv a obligațiilor de natură financiar-fiscală, ce ar
putea izvorî din efectuarea acestei operațiuni contractuale în

conformitate cu instrucțiunile de plată primite de către Asigurător,
acesta declinându-și orice responsabilitate asupra consecințelor
neîndeplinirii întocmai a obligațiilor legale de către persoanele în
cauză.
14.3. Pentru fiecare retragere, Asigurătorul va reține o taxă pentru
acoperirea costurilor de procesare a retragerii.

Art. 15 - Prevederi finale
15.1. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de
la data de 01.04.2016 și se vor aplica contractelor de asigurare
încheiate după această dată.

Anna Grzelonska
Director General

Adina Murariu
Director Operaţiuni
NN Asigurări de Viață S.A.
C.U.I. 9100488
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Cod: NNAV 105 V2 0218

Condițiile specifice ale contractului de asigurare Capital
Exemplar de returnat la sediul central
Am primit condițiile contractuale:
Nume

Semnătura

Data primirii

Art. 1 - Reguli introductive

Art. 3 – Indemnizația de asigurare

1.1. Contractul de asigurare CAPITAL al societății NN Asigurări de
Viață S.A. va fi guvernat de următoarele Condiții Specifice ale
Contractului de Asigurare, care formează o parte integrantă a
Contractului de asigurare.
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de asigurare,
cu excepția art. 7, sunt valabile și se aplică în mod corespunzător
prezentelor Condiții Specifice.

Programul de
investiții NN Unit
Linked

Program de investiții intern reprezentând un
portofoliu de diverse tipuri de active financiare
administrate de Asigurător în scopul exclusiv al
asigurării.

3.1. În cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate a
Contractului de asigurare, deces cauzat direct de un Accident,
Indemnizația de asigurare este plătibilă Beneficiarilor desemnați
contractual, în conformitate cu prevederile Contractului de
asigurare. Asigurătorul acoperă riscul de deces al Asiguratului
cauzat direct de un Accident produs ulterior orei 0:00 a zilei
calendaristice imediat următoare Datei de încheiere a Cererii de
asigurare.
3.2. Pe lângă situațiile prevăzute la art. 9 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare, Asigurătorul nu acoperă
riscul de deces al Asiguratului produs ca urmare directă sau
indirectă a:
(a) unei sinucideri;
(b) unei boli infecțioase indiferent de modul de transmitere;
(c) participării Asiguratului la acțiuni hazardate, sporturi sau
activități recreative ce implică riscuri serioase cum ar fi, spre
exemplu, parașutismul, planorismul, acrobația, cascadoria,
alpinismul, speologia, scufundările marine etc.
3.3. Totodată, Asigurătorul nu acoperă riscul decesului Asiguratului
în cazul în care decesul sau Accidentul în urma căruia s-a produs
decesul, au fost cauzate direct sau indirect de:
a) starea de ebrietate indusă voluntar;
b) consumul voluntar de medicamente sau de alte substanțe
chimice cum ar fi narcoticele, fără indicația medicului
autorizat;
c) proceduri/tehnici de tratament efectuate fără indicația
medicului autorizat;
d) afecțiuni mintale sau schimbări în comportamentul
psihologic, indiferent de cauză.
3.4. Asigurătorul nu acoperă riscul producerii Evenimentului asigurat în
următoarele circumstanțe:
(a) decesul Asiguratului nu este cauzat direct de un Accident;
(b) decesul Asiguratului este cauzat direct de un Accident produs
anterior orei 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare
Datei de încheiere a Cererii de asigurare;
(c) decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării unui termen
de un an de la data producerii Accidentului;
(d) decesul Asiguratului a survenit ca urmare a agravării, prin
Accident, a unor afecțiuni ale Asiguratului preexistente Datei
încheierii Cererii de asigurare.
3.5. Toate plățile la care Asigurătorul se obligă în conformitate cu
prevederile Contractului de asigurare se vor face de către acesta
în România în lei.

Proporția de
alocare

Procentul in care prima de asigurare este alocată
fiecărui Program de investiții NN Unit Linked.

Art. 4 – Incidențe contractuale și încetarea
Contractului de asigurare

Suma asigurată

Suma prevăzută ca atare în cadrul Contractului de
asigurare, garantată de către Asigurător și plătibilă
în conformitate cu prevederile Contractului
de asigurare în cazul producerii Evenimentului
asigurat.

4.1. În cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate
a Contractului de asigurare cu aplicarea oricăreia dintre
circumstanțele prevăzute la articolele 3.2 și 3.3 ale prezentelor
Condiții Specifice, Asigurătorul va plăti Beneficiarilor desemnați
contractual o Valoare de răscumpărare egală cu valoarea
Uniturilor în lei, dacă există, din Contul Contractantului Asigurării
calculată cu prețul valabil la data decesului Asiguratului.
Prevederile art. 8 al Condițiilor Contractuale Generale ale
Contractului de asigurare se aplică ca atare în ceea ce privește
plata Valorii de răscumpărare.
4.2. În cazul în care Asiguratul supraviețuiește datei expirării Contractului
de asigurare, Asigurătorul va plăti Contractantului valoarea Contului
acestuia la data expirării Contractului, așa cum este această valoare
definită la art. 11 al prezentelor Condiții Specifice.

Art. 2 - Definiții
Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale Generale sunt
valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, exceptând termenii definiți
mai jos:
Contul
Contractantului
Asigurării

Un cont individual administrat de Asigurător
pentru fiecare Contractant în parte.

Costul asigurării
de viață

Costul perceput de Asigurător pentru acoperirea
riscului de deces, oferit prin intermediul
contractului de asigurare

Eveniment
asigurat

Decesul Asiguratului pe perioada de valabilitate a
Contractului de asigurare, deces cauzat direct de
un Accident.

Indemnizația
de asigurare

Este definită ca fiind valoarea cumulată a Sumei
asigurate și a valorii Contului în lei dacă există, la
momentul producerii Evenimentului asigurat.

Perioada acoperită Perioada acoperită în conformitate cu prezentele
prin plata primei
condiții specifice respectiv până la data împlinirii
inițiale
de către Asigurat a vârstei de 95 ani.
Preț de Cumpărare Prețul cu care un Unit este cumpărat de către
Contractantul Asigurării.
Preț de Vânzare

Prețul cu care un Unit este vândut de către
Contractantul Asigurării.

Prima suplimentară Primă plătită de către Contractantul Asigurării pe
durata Contractului, în lei, sub forma unei prime
unice, alta decât prima inițială, cu respectarea
prevederilor art. 5.

Taxa de
Taxa percepută de Asigurător pentru acoperirea
administrare a
costurilor lunare de administrare a contractului de
poliței de asigurare asigurare.
Unit

O diviziune a Programului de investiții NN Unit
Linked, stabilită în scopul asigurării, reprezentând
dreptul de a primi o parte din valoarea Programului
de investiții NN Unit Linked, după cum este
specificat în termenii și condițiile contractuale.

4.3. Contractul de asigurare își încetează efectele de plin drept, fără
a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații,
proceduri etc. și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești în
următoarele situații:
(a) în condițiile prevăzute la art. 5 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare;
(b) în condițiile prevăzute la articolul 4.1 al prezentelor Condiții
Specifice ale Contractului de asigurare, la data plății de către
Asigurător a Valorii de răscumpărare;
(c) în condițiile prevăzute la art. 12.3 al prezentelor Condiții
Specifice ale Contractului de asigurare.

Art. 5 - Plata primelor de asigurare
5.1. Prima de asigurare inițială va fi plătită la data încheierii Cererii
de asigurare sub forma unei prime unice, cu respectarea sumei
minime stabilite de Asigurător.
5.2. Primele suplimentare pot fi plătite în orice moment pe durata
Contractului de asigurare, cu respectarea unei sume minime
stabilite de Asigurător.
5.3. Primele suplimentare plătite ulterior producerii Evenimentului
asigurat nu vor fi alocate pentru cumpărarea de Unituri, urmând a
se rambursa fără a fi purtătoare de dobândă.
5.4. Prima de asigurare inițială și eventualele prime suplimentare vor fi
plătite în lei.

Art. 6– Programe de investiții NN Unit Linked
6.1. Obiectivul creării Programelor de investiții NN Unit Linked este
creșterea pe termen lung a valorii activelor deținute de către
acestea.
6.2. Un Unit este o diviziune a Programului de investiții NN Unit Linked
prin care se garantează Contractantului asigurării dreptul de a
deține o cotă parte din valoarea Programului de investiții, dar fără
să confere drepturi și privilegii suplimentare referitoare la activele
Programelor existente.
6.3. Valoarea unui Unit nu este garantată de către Asigurător.

Art. 7 – Evaluarea Programelor de investiții
NN Unit Linked
7.1. Programele de investiții NN Unit Linked vor fi evaluate de către
Asigurător cel puțin o dată pe săptămână.
7.2. Valoarea Programelor de investiții NN Unit Linked este egală
cu diferența dintre valoarea de piață a activelor deținute de
Programul de investiții și debitele existente în momentul evaluării
așa cum sunt ele prevăzute la articolele 7.3 și 7.4. de mai jos.
Veniturile obținute pe baza activelor deținute de Programul de
investiții vor fi reinvestite în acesta.
7.3. Asigurătorul va deduce din valoarea fiecărui Program de investiții
NN Unit Linked o taxă de administrare direct legată de costurile de
gestionare a Programului de investiții. Aceasta taxă va fi dedusă
eșalonat cu ocazia fiecărui proces de evaluare.
7.4. Asigurătorul va deduce din valoarea Programului de investiții NN
Unit Linked toate taxele și comisioanele (de exemplu, de brokeraj
și de custodie) plătite de către acesta pentru achiziționarea
diverselor active financiare ce formează Programul de investiții.

Art. 8 – Calcularea prețului unui Unit
8.1. Prețul de Vânzare al unui Unit este calculat prin împărțirea valorii
totale a Programului de investiții NN Unit Linked din care face
parte Unitul la numărul total de unituri ale acelui Program de
Investiții.
8.2. Prețul de Cumpărare al unui Unit este calculat pe baza Prețului
de Vânzare, Prețul de Cumpărare depășind cu un anumit procent
prețul de vânzare.
8.3. Prețul de vânzare al unui unit pentru o anumită zi este calculat și
făcut public în ziua lucrătoare următoare.

Art. 9 – Alocarea primei de asigurare
în scopul achiziționării de unituri
9.1. Prima inițială de asigurare plătită de Contractant va fi utilizată
pentru achiziționarea de unituri în lei, corespunzător Proporției
de Alocare specificată de Contractantul asigurării. Toate primele
suplimentare, indiferent de momentul când sunt plătite, vor fi
folosite pentru achiziționarea de Unituri în lei.
9.2. Nu se vor efectua achiziții de unituri până la intrarea în vigoare a
Contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 4 al
Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.
9.3. Primele plătite înainte de data emiterii poliței de asigurare nu vor
fi alocate până la această dată și nu vor fi purtătoare de dobândă.
9.4. Numărul de Unituri cumpărat va fi determinat pe baza Prețului de

Cumpărare aferent zilei lucrătoare următoare datei alocării primei
de asigurare inițiale.
9.5. Primele suplimentare vor fi alocate numai subsecvent și în funcție
de completarea corespunzătoare de către Contractantul asigurării,
a formularului-tip pus la dispoziție de către Asigurător. Primele
suplimentare, indiferent de momentul în care sunt plătite, vor
fi folosite pentru cumpărarea de unituri numai după ce au fost
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- recepționarea formularului la sediul central al Asigurătorului;
- înregistrarea plății primei suplimentare în sistemul
Asigurătorului.
9.6. Uniturile vor fi cumpărate ulterior îndeplinirii celor două condiții,
utilizând prețul de cumpărare aferent primei zile lucrătoare
ulterioară zilei în care cele două condiții au fost îndeplinite.
9.7. În cazul în care sumele depuse drept prime suplimentare nu ajung
în contul Asigurătorului, respectivele prime suplimentare aduse la
cunoștința Asigurătorului prin intermediului formularului nu vor fi
luate în considerare.

Art. 10 – Transferul uniturilor
10.1. Contractantul asigurării are dreptul de două ori pe an, fără
plata unui comision, să transfere Unituri aparținând contului
contractantului între Programele de investiții NN Unit Linked
disponibile pentru acest tip de produs, Programe de investiții
exprimate în aceeași monedă.
10.2. În cazul în care pe parcursul anului de asigurare au loc mai mult
de două transferuri de Unituri, un comision de transfer, specificat
de Asigurător, va fi perceput din Contul Contractantului Asigurării.
10.3. Uniturile vor fi transferate între Programele de Investiții pe baza
procentului de transfer menționat de Contractant în solicitarea sa.
Numărul de Unituri ce se transferă este calculat pe baza Prețului
de Vânzare al uniturilor pentru fiecare Program de investiții NN
Unit Linked în parte.

Art. 11 – Contul Contractantului Asigurării
11.1. Toate primele plătite vor fi alocate Contului Contractantului
Asigurării.
11.2. Valoarea Contului Contractantului se va modifica periodic,
corespunzător cu valoarea activelor financiare administrate de
Asigurător.
11.3. Valoarea Contului Contractantului Asigurării este egală cu
numărul total de Unituri din fiecare Program de investiții NN Unit
Linked multiplicat cu Prețul de Vânzare al unui Unit din Programul
de investiții NN Unit Linked corespunzător.

Art. 12 – Cheltuieli și costuri
12.1. O dată cu intrarea în vigoare a Contractului de asigurare,
numărul Uniturilor în lei din Contul Contractantului se va reduce
lunar prin deducerea taxei de administrare a poliței și a costului
aferent riscului de deces din Accident. Calculul acestor costuri se
va face la prețul de vânzare valabil la data deducerii efective a
acestora.
12.2. În cazul în care Contul Contractantului Asigurării este format
din Unituri în lei aparținând mai multor Programe de investiții
NN Unit Linked, numărul Uniturilor care vor fi deduse pentru
acoperirea costurilor precizate la art. 12.1 de mai sus va fi calculat
proporțional, în conformitate cu valoarea Uniturilor în lei din
fiecare Program de investiții NN Unit Linked.
12.3. Dacă valoarea curentă a Uniturilor în lei din Contul
Contractantului Asigurării nu acoperă costurile precizate la art.
12.1 de mai sus, Contractul de asigurare își va înceta efectele
în conformitate cu prevederile art. 5.1 litera (b) din Condițiile
Contractuale Generale.

Art. 13 – Încetarea unilaterală și răscumpărarea totală
a Contractului de asigurare
13.1. Contractantul asigurării are dreptul să denunțe în scris
Contractul de asigurare. Contractul de asigurare își va înceta
astfel efectele în conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (c) al
Condițiilor Contractuale Generale.
13.2. În ceea ce privește prezentul Contract de asigurare tip CAPITAL,
nu există Valoare de răscumpărare în timpul primului an de la Data
încheierii Cererii de asigurare.
13.3. După primul an de asigurare, Contractantul este îndreptățit
să solicite și să primească Valoarea de răscumpărare a
Contractului. Aceasta este egală  cu valoarea uniturilor din contul
Contractantului din care se deduce taxa de răscumpărare.

Art. 14 – Răscumpărare parțială
14.1. Contractantul asigurării are dreptul să retragă o cotă din
numărul Uniturilor în lei din cont, cotă exprimată ca procent sau
sumă fixă, cu respectarea limitelor minime și maxime stabilite de
Asigurător. Asigurătorul va procesa retragerea la cererea scrisă a
Contractantului asigurării, comunicată Asigurătorului cu cel puțin
15 (cincisprezece) zile calendaristice anterior datei retragerii.
14.2. În cazul în care Contractantul asigurării și Asiguratul sunt
persoane diferite și, conform instrucțiunilor de plată primite de la
Contractant, destinatarul plății contravalorii răscumpărării parțiale
este Asiguratul, atât Contractantul, cât și Asiguratul, își asumă
îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de legislația română
în vigoare, inclusiv a obligațiilor de natură financiar-fiscală, ce ar
putea izvorî din efectuarea acestei operațiuni contractuale în

conformitate cu instrucțiunile de plată primite de către Asigurător,
acesta declinându-și orice responsabilitate asupra consecințelor
neîndeplinirii întocmai a obligațiilor legale de către persoanele în
cauză.
14.3. Pentru fiecare retragere, Asigurătorul va reține o taxă pentru
acoperirea costurilor de procesare a retragerii.

Art. 15 - Prevederi finale
15.1. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de
la data de 01.04.2016 și se vor aplica contractelor de asigurare
încheiate după această dată.
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