Planul de
economisire Next
Asigurări de viață

2

Punct
și de la capăt
Lucrurile bune nu se opresc aici

Unul dintre contractele tale se apropie de un final fericit.
A fost o colaborare frumoasă, am fost parteneri de drum
și ne-am dori să mergem mai departe. Să nu punem
punct, ci doar o virgulă.
Mulțumindu-ți pentru
încredere și loialitate
printr-un produs special
gândit pentru clienții ca
tine. Care atunci când au
semnat, n-au pus doar o
semnătură pe un contract.

Au pus suflet, s-au implicat, și ne-au
onorat cu încrederea lor. Adică au făcut
niște lucruri care contează cu adevărat.
Și pentru viitorul lor, și pentru cei dragi.
Ești unul dintre ei și te felicităm.
Îți propunem așadar un
nou produs, planul NEXT.
Dacă cumva nu ai nevoie de toţi banii
din asigurarea ta acum, poţi să-i păstrezi
și să-i înmulțești în continuare la noi în
condiții foarte flexibile și avantajoase.
Indiferent ce ți-ai dori să faci cu banii
tăi, să pleci într-o vacanţă de vis, să îți
asiguri o pensionare fericită sau dacă
vrei pur şi simplu să ai o rezervă pentru
situaţii neprevăzute, îți promitem că poți
conta în continuare pe noi pentru tot ce
contează pentru tine.
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Planul de
economisire Next
NEXT este dedicat exclusiv clienților care au contracte
ajunse la maturitate. Fie un plan care include economisire
sau protecție, fie o asigurare de viață care are doar
protecție, nu și acumulare.

Cum funcționează?
NEXT este un plan de economisire cu
un randament garantat plus o asigurare
de viață care să îi protejeze pe cei dragi
ție. Să presupunem că ești clientul
nostru și ți-ai făcut un plan de acumulare
care tocmai a ajuns la maturitate. Poţi
să continui să economiseşti prin NEXT,
care îţi pune banii la păstrare pentru

încă 3-5 ani. Îţi transferi indemnizaţia
de maturitate sau o parte din ea
(minimum 7.000 de lei) direct în planul
NEXT. Suma va deveni primă de
asigurare în noul contract de asigurare.
E simplu. Aşadar, deși contractul tău se
încheie, ai opțiunea să îți pui banii din
nou la treabă.

E valabil și dacă ai primit
deja indemnizația
Dacă a trecut ceva timp - însă nu mai
mult de 1 an - de când ai primit banii
pentru contractul pe care l-ai finalizat,
nu-ţi face griji. Prin ordin de plată, poţi
să depui tu prima pe care vrei să o
investeşti. Poate contractul care tocmai

se termină nu presupune o indemnizaţie
de maturitate la final. Nicio problemă.
Dacă ai finalizat un contract de tip
Prudent şi ai nişte bani deoparte îi
poţi folosi în scop de economisire prin
achiziţionarea acestui produs.
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Maturitatea vine
cu avantajele ei
Ai beneficii concrete fără niciun efort suplimentar

Familia ta este protejată, dar ai și multe avantaje
financiare cât se poate de concrete
Știi de la început ce sumă
de bani vei primi la final

Cu NEXT ai garanţia unui randament de 2,5 %/an și
nu eşti taxat pentru banii câștigați. Dobânda pe care o
primești în fiecare an nu este supusă impozitului pe profit.
Totul este transparent, inclusiv costurile. Ai o singură taxă
de 50 de lei pentru toată durata contractului.

Ai acces oricând la bani,
fără să plătești nici taxa
de reziliere

În cazul în care vrei să-ți retragi banii, vei primi prima
pentru economisire înapoi.

Cei dragi ție sunt protejați
de asigurarea de viață

Cu NEXT ai şi asigurare în cazul nefericit al unui deces
din accident. De asemenea, vor primi şi acea primă pentru
economisire plătită de tine la începutul contractului.
În cazul decesului din orice altă cauză, beneficiarul va
primi integral prima plătită de tine pentru economisire.
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NEXT este foarte
simplu de activat

Banii sunt transferați direct din contractul maturizat
în noul contract NEXT.

Nu ai mai ai nevoie de
nicio evaluare medicală

Şi pentru a-ţi fi şi mai uşor, pentru încheierea acestui
contract, nu este necesară evaluarea medicală.

Să luăm un exemplu
Claudiu Lungu, un client de-al nostru
din Galați care a dus la bun sfârșit un
plan de acumulare, a primit o sumă de
30.000 lei ca indemnizaţie de
maturitate. La 60 de ani consideră că
nu are nevoie de toată această sumă.
De aceea s-a gândit să economisească o parte din ea prin achiziţionarea unui nou produs de asigurare
garantat. Astfel, peste 5 ani, când
va ieși la pensie va putea să se bucure
de mai mulți bani.
A hotărât ca valoarea primei de
economisire să fie de 15.000 lei.
Suma a fost transferată direct din
contractul de asigurare care s-a
maturizat. Restul i-au fost viraţi în
contul său bancar. În plus față de
prima de economisire, Claudiu a
plătit o taxă de 50 de lei. A ales și
15.000 lei ca suma asigurată pentru
deces din accident, deoarece
călătoreşte destul de mult cu maşina.
150 lei a fost prima de asigurare
pentru această asigurare de viață.
La maturitatea contractului, adică
peste 5 ani, Claudiu va primi o sumă
asigurată garantată de 17.815 lei.
7

Află totul despre NEXT
Orice nelămurire ai mai avea, întreabă-ți consultantul
NEXT
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De ce
protecție
beneficiezi

În cazul decesului în urma unui accident, beneficiarii
desemnați de tine vor primi suma asigurată pentru
deces din accident și prima pentru economisire
plătită la încheierea contractului.
În cazul în care decesul nu este determinat de
un accident, beneficiarii vor primi prima pentru
economisire plătită la încheierea contractului.

Randament
garantat

La sfârșitul contractului primești suma asigurată la
maturitate garantată, reprezentată de prima pentru
economisire la care se adaugă dobânda anuală
rezultată dintr-un randament garantat de 2,5% pe an.

Ce extra-beneficii
există

• S
 uma primită la sfârșitul contractului nu este
supusă impozitării.
• Asigurarea nu presupune evaluare medicală.
• S
 implitate prin transfer direct din contractul
maturizat în noul contract NEXT.

Sume
minime-maxime

Prima de economisire poate fi între
7.000 lei și 50.000 lei.
Suma asigurată pentru deces din accident
poate fi între 10.000 și 50.000 lei.

La ce vârstă poți
să închei contractul

La momentul încheierii contractului de asigurare
trebuie să ai minimum 25 de ani.
Dacă ești și persoană asigurată în contract poți
avea o vârstă între 25 și 65 de ani.

Durata

Minimum 3 ani, maximum 5 ani.

Taxe

Taxa de emitere de 50 de lei.

Ce se întâmplă
dacă reziliezi
contractul înainte
de maturitate

Nu există nicio taxă de reziliere. În cazul în care
trebuie să-ți retragi banii, vei primi prima pentru
economisire înapoi.
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Tu știi cel mai bine
de ce ai nevoie
Ești clientul nostru. Am parcurs deja un drum lung
împreună. Pe viitor, vrem să te asigurăm de un singur
lucru. Orice decizie ai lua, poți conta oricând pe noi
pentru lucrurile care contează pentru tine.
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Pentru plată,
îți recomandăm
NN Direct
Adică plata online. Intri pe nndirect.ro și gata.
E ușor de accesat, știi în orice clipă ce fac banii tăi și
nu plătești comision.

Trei lucruri
care contează
Să primești explicații simple, clare și ușor de înțeles
Rămânem la fel de accesibili.

Să știi că ne pasă
Colaborarea noastră se bazează în continuare pe respect reciproc.

Să te simți stăpân pe viitorul tău financiar
Ne ținem promisiunile, la fel ca și până acum.
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Stabilește-ți o întâlnire
cu fostul și viitorul tău
consultant NN
Te poți baza în continuare pe el
pentru tot ce contează pentru tine

NN Asigurări de Viață
Str. Costache Negri nr. 1-5,
Sector 5, 050552, București
021 9464

Important de menţionat este faptul
că produsele descrise în această
broşură nu au fost înregistrate
conform Legii din SUA privind
titlurile de valoare şi nu pot fi oferite
spre vânzare sau vândute în Statele
Unite sau către ori în contul oricărui
resortisant american („US Person”).

NNAV 07 V4 0517

Broșura are un conținut informativ.
Înainte de a lua o decizie legată de
achiziția unui produs de asigurare,
consultați condițiile contractuale
împreună cu un consultant NN.
Sau le puteți găsi pe site la adresa
www.nn.ro

