Taxe şi cheltuieli pentru contractele REGAL
Regal cu primă eşalonată
Produse în lei

Contracte vândute până la data de
01.08.2004

Contracte vândute începând cu data de
01.01.2017

Contracte vândute între
01.08.2004 si 31.12.2016

Taxa de modificare a sumei asigurate la deces

10 lei

10 lei

Taxa de activare a opţiunii de întrerupere temporară a plăţii
primelor

10 lei

10 lei

Maximul între 5% din valoarea rezervei și 30 lei, dar nu mai mult de 300 lei

Taxa de transformare în contract liber de plată a primelor
Taxa de răscumpărare totală (reziliere contract):

Aplicabilă rezervei matematice a
Aplicabilă rezervei matematice a poliţei de
poliţei de asigurare şi valorii
asigurare
actualizate a contului de participare
la profit

Aplicabilă rezervei matematice a
poliţei de asigurare

- an de asigurare: 1

100%

100%

100%

- an de asigurare: 2

15%

100%

100%

- an de asigurare: 3

10%

100%

100%

- an de asigurare: 4+

5%

5%

5%

1.700 lei

1.700 lei

1.700 lei

3%

3%

3%

- plata semi-anuală

1%

1%

1%

- plata anuală

3%

3%

3%

Reduceri de primă pentru contractele REGAL
Prima brută anualizată minimă pentru aplicarea reducerii de
mărime
Reducere de mărime
Reduceri de frecvenţă:

nu se aplică
Taxele, cheltuielile şi limitele comunicate sunt cele în vigoare la data emiterii prezentului document. NN Asigurări de Viaţă îşi rezervă dreptul de a opera modificări ulterioare asupra
valorii acestora.
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Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 160; Registrul Comerțului: J40/475/1997; Cod Unic de Înregistrare: 9100488;
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară , cod: RA-012/10.04.2003; Cod LEI: 549300GK7Z9RSNNVFB27;
Capital social subscris și vărsat la 28.06.2019: 120.491.626 lei

