
Cod: NNAV 118 V5 0920 

Condițiile specifice ale opțiunii suplimentare de mărire garantată 
a sumei asigurate (GIO) 

Exemplarul clientului 

Am primit condițiile contractuale: 

Nume  Semnătura  Data primirii 

Art. 1 - Reguli introductive 
1.1. Opțiunea Suplimentară de mărire garantată a sumei 
asigurate a societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernată 
de prezentele Condiții Specifice de asigurare, care formează 
parte integrantă a Contractului de asigurare. 
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de 
asigurare precum și Condițiile Specifice ale Contractului de 
asigurare de bază la care se atașează Opțiunea Suplimentară 
sunt valabile și se aplică în mod corespunzător prezentelor 
Condiții Specifice. 
1.3.Includerea unei Opțiuni Suplimentare este condiționată de 
încheierea unui Contract de asigurare de bază pentru care 
Asigurătorul permite această Opțiune Suplimentară. 

Art. 2 – Intrarea în vigoare și durata Opțiunii 
Suplimentare 
2.1. În funcție de situațiile precizate mai jos, prezenta Opțiune 
Suplimentară va intra în vigoare la momente diferite astfel: 

(a) La data încheierii Contractului de asigurare de bază. În
cazul în care, prin Cererea sa de asigurare, Contractantul
asigurării a inclus prezenta Opțiune Suplimentară în Contract,
aceasta intră în vigoare simultan cu intrarea în vigoare a
Contractului de asigurare de bază;
(b) La data aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale de
asigurare. Ulterior încheierii Contractului de asigurare de bază,
prezenta Opțiune Suplimentară poate fi atașată acestuia
numai la aniversarea Datei de încheiere a Cererii inițiale de
asigurare și doar dacă prima aferentă ultimei scadențe din anul
respectiv de asigurare a fost plătită în termenul menționat pe
poliță. Cererea de asigurare prin care Contractantul își
manifestă în scris intenția contractării prezentei Opțiuni
Suplimentare trebuie comunicată Asigurătorului cu cel puțin
15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de respectiva
aniversare a Datei încheierii Cererii de asigurare. Conform
prevederilor articolelor 3.3 – 3.4 ale Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare, Asigurătorul are
dreptul să evalueze riscurile aferente. În situația prevăzută în
acest articol, Opțiunea Suplimentară intră în vigoare la ora
0:00 a aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale de
asigurare;
(c) La data repunerii în vigoare a Contractului de asigurare de
bază. În situația în care Contractul de asigurare a fost reziliat
sau transformat în contract liber de plata primelor, repunerea
în vigoare se va face în conformitate cu prevederile art. 7.5. al
Condițiilor Generale începând cu ora 0:00 a zilei calendaristice

imediat următoare datei creditării contului Asigurătorului cu 
contravaloarea integrală a tuturor primelor de asigurare 
datorate. 

2.2. Data expirării Opțiunii Suplimentare este prevăzută ca atare 
în cadrul Poliței de asigurare. 

Art. 3 – Obiectul și domeniul de aplicabilitate ale 
Opțiunii Suplimentare 
3.1. La fiecare a treia aniversare a cererii, calculată de la data 
intrării în vigoare a Opțiunii suplimentare, Contractantul 
asigurării are dreptul de a mări cu până la 30% (treizeci de 
procente) prima totală aferentă Contractului de asigurare de 
bază și eventualelor Asigurări si Opțiuni Suplimentare la care a 
aderat, cu excepția Asigurărilor Suplimentare de spitalizare și 
intervenție chirurgicală, a Asigurării Suplimentare Temporare 
Flexibile/de Deces din Orice Cauză, a Asigurării în caz de 
diagnosticare cu o afecțiune gravă, Asigurării  în caz de 
diagnosticare cu cancer, Asigurării pentru incapacitate de muncă 
cauzată de o invaliditate. Asigurătorul va mări Suma asigurată 
corespunzătoare cu rata de primă aferentă vârstei actuale a 
Asiguratului și perioadei rămase până la expirarea duratei 
Contractului de asigurare. 
3.2. În cazul contractelor de asigurare mixtă de viață încheiate 
după data de 01.08.2004, art. 3.1 este valabil și se aplică numai 
în ceea ce privește suma asigurată la supraviețuire. În cazul 
sumei asigurate la deces, procentul nu se va aplica potrivit art. 
3.1, asupra primei, ci direct asupra valorii sumei asigurate la 
deces, prima fiind recalculată pe baza ratelor de primă aferente 
vârstei actuale a Asiguratului. Procentul de mărire garantată a 
Sumei asigurate se va aplica doar în ceea ce privește Suma 
asigurată la supraviețuire în cazul în care se exercită, la aceeași 
aniversare, prezenta Opțiune suplimentară, precum și opțiunea 
de creștere/scădere a Sumei asigurate la deces conform 
Condițiilor specifice Contractului de asigurare mixtă de viață cu 
plata eșalonată a primelor. 
3.3. Nu se va cere o verificare medicală suplimentară în cazul 
măririi Sumei asigurate ca urmare a exercitării prezentei Opțiuni 
Suplimentare. 
3.4. Contractantul asigurării își pierde dreptul de a mări prima 
totală de asigurare corespunzător art. 3.1. pe perioada în care 
este scutit de obligația de plată a primelor de asigurare conform 
prevederilor „Opțiunii Suplimentare de Scutire de Plată a 
Primelor”. 



Art. 4 – Obligațiile Asigurătorului și ale 
Contractantului asigurării 
4.1. Asigurătorul va înștiința în scris Contractantul referitor la 
mărirea primei de asigurare în conformitate cu art. 3.1. cu 25 
(douăzecișicinci) de zile calendaristice înaintea datei aniversare 
la care Contractantul Asigurării își poate exercita dreptul 
prevăzut la art. 3. de mai sus. Contractantul asigurării se obligă 
să comunice în scris Asigurătorului opțiunea sa cu privire la 
exercitarea/neexercitarea dreptului de mărire garantată a sumei 
asigurate cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice 
înainte de data respectivei aniversări a Cererii de asigurare. 
4.2. În cazul în care Contractantul asigurării nu comunică 
Asigurătorului opțiunea sa în termenul mai sus menționat, se 
consideră că exercitarea dreptului prevăzut la art. 3.1 de mai sus 
a fost refuzată, Contractantul pierzând dreptul de a-l exercita la 
respectiva aniversare a Datei de încheiere a Cererii de asigurare. 

Art. 5 – Încetarea Opțiunii Suplimentare 
5.1. Prezenta Opțiune Suplimentară 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) pe data împlinirii de către Asigurat a vârstei de 65
(șaizecișicinci) de ani;
(c) pe data expirării perioadei de plată a primelor
corespunzătoare Contractului de asigurare de bază;
(d) pe data expirării duratei Opțiunii Suplimentare, prevăzută
ca atare în cadrul Poliței de asigurare;
(e) pe data transformării Contractului de asigurare de bază
într-un Contract liber de plata primelor;
(f) pe data încetării Contractului de asigurare de bază la care a
fost atașată Opțiunea Suplimentară, în conformitate cu
prevederile Condițiilor Specifice aferente produselor de
asigurare de bază;
(g) la cererea expresă a Contractantului Asigurării, prin
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5.1. litera (c) al

Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de 
asigurare; 
(h) de-a lungul perioadei de plată a primelor de asigurare
pentru contractul de asigurare de bază, dacă în urma
reevaluării riscului aferent ocupației, hobby-ului, sporturilor
practicate sau țării de reședință, riscul astfel reevaluat pentru
asigurarea de bază sau/și pentru asigurările suplimentare de
accident atașate contractului depășește limita stabilită de
Asigurător;
(i) la data încadrării Asiguratului din Contractul de asigurare de
bază într-o invaliditate de grad I, II din orice cauză, gradul III
cauzată de un accident sau handicap grav din orice cauză, în
conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind
criteriile și normele de încadrare în grade de invaliditate.

5.2. Opțiunea Suplimentară nu are Valoare de răscumpărare. 
Asigurătorul este astfel degrevat de orice plată în cazul încetării 
Opțiunii Suplimentare. 

Art. 6 – Plata primelor 
6.1. Primele corespunzătoare acestei Opțiuni Suplimentare se 
vor plăti în aceeași monedă ca și primele eșalonate aferente 
Contractului de asigurare de bază, respectându-se frecvența de 
plată stabilită în Contractul de bază. Prezenta Opțiune 
Suplimentară nu poate fi contractată în cazul contractelor de 
asigurare cu plată unică a primelor. 
6.2. Pe întreaga durată a Opțiunii Suplimentare, Asigurătorul îşi 
rezervă dreptul de a modifica ratele de primă atunci când există 
o variaţie semnificativă a ratei de daună (cel puţin 5%) de la
ultima modificare a ratelor de primă. Noile rate de primă vor
intra în vigoare de la următoarea dată aniversară a contractului
de asigurare.
6.3. Primele de asigurare aferente prezentei Opțiuni
Suplimentare nu intră în calcul pentru participarea la profit.

Art. 7 - Prevederi finale 
7.1. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de 
la data de 14.01.2019 și se vor aplica opțiunilor suplimentare 
contractate după această dată.

Gerke Anno Witteween
Director Executiv Financiar

NN Asigurări de Viață S.A. 
C.U.I. 9100488

Gabriela Lupaş Ţicu
Director Arie Marketing şi Operațiuni 



Cod: NNAV 118 V5 0920 

Condițiile specifice ale opțiunii suplimentare de mărire garantată 
a sumei asigurate (GIO) 

Exemplar de returnat la sediul central 

Am primit condițiile contractuale: 

Nume  Semnătura  Data primirii 

Art. 1 - Reguli introductive 
1.1. Opțiunea Suplimentară de mărire garantată a sumei 
asigurate a societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernată 
de prezentele Condiții Specifice de asigurare, care formează 
parte integrantă a Contractului de asigurare. 
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de 
asigurare precum și Condițiile Specifice ale Contractului de 
asigurare de bază la care se atașează Opțiunea Suplimentară 
sunt valabile și se aplică în mod corespunzător prezentelor 
Condiții Specifice. 
1.3.Includerea unei Opțiuni Suplimentare este condiționată de 
încheierea unui Contract de asigurare de bază pentru care 
Asigurătorul permite această Opțiune Suplimentară. 

Art. 2 – Intrarea în vigoare și durata Opțiunii 
Suplimentare 
2.1. În funcție de situațiile precizate mai jos, prezenta Opțiune 
Suplimentară va intra în vigoare la momente diferite astfel: 

(a) La data încheierii Contractului de asigurare de bază. În
cazul în care, prin Cererea sa de asigurare, Contractantul
asigurării a inclus prezenta Opțiune Suplimentară în Contract,
aceasta intră în vigoare simultan cu intrarea în vigoare a
Contractului de asigurare de bază;
(b) La data aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale de
asigurare. Ulterior încheierii Contractului de asigurare de bază,
prezenta Opțiune Suplimentară poate fi atașată acestuia
numai la aniversarea Datei de încheiere a Cererii inițiale de
asigurare și doar dacă prima aferentă ultimei scadențe din anul
respectiv de asigurare a fost plătită în termenul menționat pe
poliță. Cererea de asigurare prin care Contractantul își
manifestă în scris intenția contractării prezentei Opțiuni
Suplimentare trebuie comunicată Asigurătorului cu cel puțin
15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de respectiva
aniversare a Datei încheierii Cererii de asigurare. Conform
prevederilor articolelor 3.3 – 3.4 ale Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare, Asigurătorul are
dreptul să evalueze riscurile aferente. În situația prevăzută în
acest articol, Opțiunea Suplimentară intră în vigoare la ora
0:00 a aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale de
asigurare;
(c) La data repunerii în vigoare a Contractului de asigurare de
bază. În situația în care Contractul de asigurare a fost reziliat
sau transformat în contract liber de plata primelor, repunerea
în vigoare se va face în conformitate cu prevederile art. 7.5. al
Condițiilor Generale începând cu ora 0:00 a zilei calendaristice

imediat următoare datei creditării contului Asigurătorului cu 
contravaloarea integrală a tuturor primelor de asigurare 
datorate. 

2.2. Data expirării Opțiunii Suplimentare este prevăzută ca atare 
în cadrul Poliței de asigurare. 

Art. 3 – Obiectul și domeniul de aplicabilitate ale 
Opțiunii Suplimentare 
3.1. La fiecare a treia aniversare a cererii, calculată de la data 
intrării în vigoare a Opțiunii suplimentare, Contractantul 
asigurării are dreptul de a mări cu până la 30% (treizeci de 
procente) prima totală aferentă Contractului de asigurare de 
bază și eventualelor Asigurări si Opțiuni Suplimentare la care a 
aderat, cu excepția Asigurărilor Suplimentare de spitalizare și 
intervenție chirurgicală, a Asigurării Suplimentare Temporare 
Flexibile/de Deces din Orice Cauză, a Asigurării în caz de 
diagnosticare cu o afecțiune gravă, Asigurării  în caz de 
diagnosticare cu cancer, Asigurării pentru incapacitate de muncă 
cauzată de o invaliditate. Asigurătorul va mări Suma asigurată 
corespunzătoare cu rata de primă aferentă vârstei actuale a 
Asiguratului și perioadei rămase până la expirarea duratei 
Contractului de asigurare. 
3.2. În cazul contractelor de asigurare mixtă de viață încheiate 
după data de 01.08.2004, art. 3.1 este valabil și se aplică numai 
în ceea ce privește suma asigurată la supraviețuire. În cazul 
sumei asigurate la deces, procentul nu se va aplica potrivit art. 
3.1, asupra primei, ci direct asupra valorii sumei asigurate la 
deces, prima fiind recalculată pe baza ratelor de primă aferente 
vârstei actuale a Asiguratului. Procentul de mărire garantată a 
Sumei asigurate se va aplica doar în ceea ce privește Suma 
asigurată la supraviețuire în cazul în care se exercită, la aceeași 
aniversare, prezenta Opțiune suplimentară, precum și opțiunea 
de creștere/scădere a Sumei asigurate la deces conform 
Condițiilor specifice Contractului de asigurare mixtă de viață cu 
plata eșalonată a primelor. 
3.3. Nu se va cere o verificare medicală suplimentară în cazul 
măririi Sumei asigurate ca urmare a exercitării prezentei Opțiuni 
Suplimentare. 
3.4. Contractantul asigurării își pierde dreptul de a mări prima 
totală de asigurare corespunzător art. 3.1. pe perioada în care 
este scutit de obligația de plată a primelor de asigurare conform 
prevederilor „Opțiunii Suplimentare de Scutire de Plată a 
Primelor”. 



Art. 4 – Obligațiile Asigurătorului și ale 
Contractantului asigurării 
4.1. Asigurătorul va înștiința în scris Contractantul referitor la 
mărirea primei de asigurare în conformitate cu art. 3.1. cu 25 
(douăzecișicinci) de zile calendaristice înaintea datei aniversare 
la care Contractantul Asigurării își poate exercita dreptul 
prevăzut la art. 3. de mai sus. Contractantul asigurării se obligă 
să comunice în scris Asigurătorului opțiunea sa cu privire la 
exercitarea/neexercitarea dreptului de mărire garantată a sumei 
asigurate cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice 
înainte de data respectivei aniversări a Cererii de asigurare. 
4.2. În cazul în care Contractantul asigurării nu comunică 
Asigurătorului opțiunea sa în termenul mai sus menționat, se 
consideră că exercitarea dreptului prevăzut la art. 3.1 de mai sus 
a fost refuzată, Contractantul pierzând dreptul de a-l exercita la 
respectiva aniversare a Datei de încheiere a Cererii de asigurare. 

Art. 5 – Încetarea Opțiunii Suplimentare 
5.1. Prezenta Opțiune Suplimentară 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) pe data împlinirii de către Asigurat a vârstei de 65
(șaizecișicinci) de ani;
(c) pe data expirării perioadei de plată a primelor
corespunzătoare Contractului de asigurare de bază;
(d) pe data expirării duratei Opțiunii Suplimentare, prevăzută
ca atare în cadrul Poliței de asigurare;
(e) pe data transformării Contractului de asigurare de bază
într-un Contract liber de plata primelor;
(f) pe data încetării Contractului de asigurare de bază la care a
fost atașată Opțiunea Suplimentară, în conformitate cu
prevederile Condițiilor Specifice aferente produselor de
asigurare de bază;
(g) la cererea expresă a Contractantului Asigurării, prin
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5.1. litera (c) al

Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de 
asigurare; 
(h) de-a lungul perioadei de plată a primelor de asigurare
pentru contractul de asigurare de bază, dacă în urma
reevaluării riscului aferent ocupației, hobby-ului, sporturilor
practicate sau țării de reședință, riscul astfel reevaluat pentru
asigurarea de bază sau/și pentru asigurările suplimentare de
accident atașate contractului depășește limita stabilită de
Asigurător;
(i) la data încadrării Asiguratului din Contractul de asigurare de
bază într-o invaliditate de grad I, II din orice cauză, gradul III
cauzată de un accident sau handicap grav din orice cauză, în
conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind
criteriile și normele de încadrare în grade de invaliditate.

5.2. Opțiunea Suplimentară nu are Valoare de răscumpărare. 
Asigurătorul este astfel degrevat de orice plată în cazul încetării 
Opțiunii Suplimentare. 

Art. 6 – Plata primelor 
6.1. Primele corespunzătoare acestei Opțiuni Suplimentare se 
vor plăti în aceeași monedă ca și primele eșalonate aferente 
Contractului de asigurare de bază, respectându-se frecvența de 
plată stabilită în Contractul de bază. Prezenta Opțiune 
Suplimentară nu poate fi contractată în cazul contractelor de 
asigurare cu plată unică a primelor. 
6.2. Pe întreaga durată a Opțiunii Suplimentare, Asigurătorul îşi 
rezervă dreptul de a modifica ratele de primă atunci când există 
o variaţie semnificativă a ratei de daună (cel puţin 5%) de la
ultima modificare a ratelor de primă. Noile rate de primă vor
intra în vigoare de la următoarea dată aniversară a contractului
de asigurare.
6.3. Primele de asigurare aferente prezentei Opțiuni
Suplimentare nu intră în calcul pentru participarea la profit.

Art. 7 - Prevederi finale 
7.1. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de 
la data de 14.01.2019 și se vor aplica opțiunilor suplimentare 
contractate după această dată.

Gerke Anno Witteween
Director Executiv Financiar

NN Asigurări de Viață S.A. 
C.U.I. 9100488

Gabriela Lupaş Ţicu
Director Arie Marketing şi Operațiuni 
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