Asigurarea suplimentară de spitalizare în caz de accident
Document de informare privind produsul de asigurare
Asigurător: NN Asigurări de Viață S.A., înregistrat în România, cod de autorizare: RA-012/10.04.2003
Website: www.nn.ro
Numele autorității competente a asigurătorului: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Informațiile precontractuale și contractuale complete vă sunt oferite prin documentele prezentate pe parcursul procesului de
atașare a asigurării.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest document vă prezintă un rezumat al principalelor elemente sau caracteristici ale Asigurării suplimentare de spitalizare în caz
de accident. Asigurarea suplimentară de spitalizare în caz de accident este un produs care poate fi ataşat asigurării de bază atât la
începutul contractului, cât și pe parcurs, mai precis ori de câte ori contractul „împlinește” încă un an (adică „aniversarea”
contractului). Acest produs de asigurare vă este oferit cu consultanță și respectă legislația în vigoare.

Ce nu este asigurat?

Ce se asigură?

Principalele situaţii în care nu poate fi folosită asigurarea:


Spitalizarea din accident

Spitalizarea asiguratului pentru afecțiuni cauzate direct de
un accident.
 Indemnizația de spitalizare este plătită asiguratului
și se calculează ca produs dintre suma asigurată și
numărul de zile de spitalizare;
 Asigurarea suplimentară acoperă un număr
nelimitat de zile de spitalizare;
 Numărul de zile de spitalizare într-o secție de
Anestezie și Terapie Intensivă se dublează, iar
indemnizația de spitalizare se va plăti în
consecință.
Suma asigurată minimă este de 45 lei/zi de spitalizare, iar
cea maximă de 450 lei/zi de spitalizare.
La încheierea unei perioade de asigurare de 5 ani
consecutivi, perioadă pe parcursul căreia asiguratul nu a
beneficiat de nicio indemnizație de spitalizare, se acordă
"Beneficiul pentru sănătatea ta”, o indemnizaţie de
asigurare ce reprezintă 30% din primele plătite pentru
asigurarea suplimentară de spitalizare din accident.





sunt detaliate în condiţiile

spitalizarea asiguratului a survenit ulterior expirării unui
termen de un an de la data producerii accidentului;
spitalizarea asiguratului a survenit ca urmare a agravării,
prin accident, a unei afecțiuni preexistente acestuia.

Alte situaţii neacoperite de asigurare sunt detaliat prezentate în
condiţiile contractuale care pot fi consultate pe www.nn.ro.

Există restricții de acoperire?
!
!
!
!

Acoperirile marcate cu semnul
contractuale.

afecțiunea pentru care a fost necesară spitalizarea
asiguratului nu este cauzată direct de un accident;

Asigurarea suplimentară poate fi achiziționată doar
împreună cu o asigurare de viață.
Asigurarea suplimentară nu are valoare de răscumpărare.
Asigurarea suplimentară poate fi ataşată asigurării de viaţă
la începutul contractului sau la aniversarea acestuia.
La fiecare perioadă de spitalizare a Asiguratului, primele 2
zile de spitalizare din perioada acoperită nu sunt
despăgubite de asigurător.

Unde sunt acoperit?


În România și în afara României.

Care sunt obligațiile mele?
În timpul încheierii contractului de asigurare:
 trebuie să completați cu grijă rubricile din cererea de asigurare şi să declarați toate afecțiunile de care suferiți și care au
fost diagnosticate înainte de semnarea cererii de asigurare;
 trebuie să ne trimiteți toate documentele necesare încheierii contractului de asigurare de viață cu asigurarea
suplimentară atașată;
 trebuie să plătiți prima inițială de asigurare, împreună cu prima pentru asigurarea de viață.
În timpul derulării contractului de asigurare:
 trebuie să plătiți primele eșalonate de asigurare împreună cu prima pentru asigurarea de viață pe care asigurarea de
suplimentară este ataşată;
 în cazul unui eveniment asigurat, beneficiarul trebuie să trimită asigurătorului toate informațiile relevante (solicitate de
asigurător şi menționate în condițiile contractuale), necesare pentru soluționarea evenimentului respectiv.

Când și cum plătesc primele de asigurare?
Este nevoie să plătiți primele de asigurare, în avans, până la datele scadente, în conformitate cu polița de asigurare și informările
de plată pe care le veți primi de la asigurător, în măsura în care acesta le pune la dispoziție.
Alegeți frecvenţa de plată a primei: lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
Primele de asigurare pot fi plătite prin metoda aleasă de contractant:
 Online pe NN direct;
 Prin debitare directă;
 Prin ordin de plată;
 În numerar cu ajutorul foilor de depunere pretipărite.

Când începe și când încetează acoperirea?



Acoperirea începe la data intrării în vigoare a asigurării de bază sau la data aniversării contractului, în funcție de
momentul la care a fost achiziționată asigurarea suplimentară.
Asigurarea suplimentară încetează la data expirării duratei asigurării suplimentare, la cererea expresă a
contractantului, la data împlinirii de către asigurat a vârstei de 65 de ani, la data decesului asiguratului, la data
încadrării asiguratului în gradul I sau II de invaliditate.

Cum pot renunța la contractul de asigurare?


Asigurarea suplimentară de spitalizare din accident poate fi reziliată independent de asigurarea de viață sau împreună
cu aceasta, printr-o simplă notificare a asigurătorului.
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