Taxe şi cheltuieli pentru contractele MERIT şi MENTOR (LEI)
Produse în lei

Merit

Taxa de răscumpărare totală (reziliere contract):
- an de asigurare: 1
- an de asigurare: 2

Mentor

Valoarea de răscumparare este calculată Valoarea de răscumparare este calculată
numai pe baza uniturilor de investiţii
numai pe baza uniturilor de investiţii
Taxa de răscumparare este egală cu suma Taxa de răscumparare este egală cu suma
cheltuielilor iniţiale datorate la momentul cheltuielilor iniţiale datorate la momentul
rezilierii.
rezilierii.

- an de asigurare: 3+
Diferenţă preţ vânzare/cumpărare1 (programe Bond, Mixt 25, Mixt 50, Mixt 75,
Equity)
- primă anuală <1800lei
- primă anuală >=1800lei

5%
4%

5%
4%

1,5%

1,5%

5%

5%

2 EUR

2 EUR

Comision de transfer unităţi între fonduri
(primele 2 transferuri/ an sunt gratuite)

0.5%
min 3 EUR

0.5%
min 3 EUR

Taxa de răscumpărare parţială
(aplicabilă la suma răscumparată)

1%
min.10 lei

1%
min.10 lei

Diferenţă preţ vânzare/cumpărare2 (programe NN Clasic, NN Dinamic, Global Real
Estate, Global Opportunities, Commodity Enhanced)
Cheltuieli iniţiale deduse anual din unituri iniţiale
Taxa lunară de administrare poliţă3
3

Reduceri de primă (aplicabile pentru prima aferentă asigurărilor suplimentare ataşate contractului)
Prima brută anualizată minimă pentru aplicarea reducerii de mărime

1.700 lei

1.700 lei

3%

3%

- plata semi-anuală

1%

1%

- plata anuală

3%

3%

Reducere de mărime
Reduceri de frecvenţă:

1 preţul de cumpărare se calculează împărţind preţul de vânzare la 100%-diferenţa de preţ vânzare/cumpărare
(preţul de vânzare este cel afişat zilnic pe pagina www.nn.ro)
Pentru contractele existente, primele alocate în cele cinci fonduri menţionate vor avea o diferenţă preţ vânzare-cumpărare de 5%, respectiv 4%, în funcţie de valoarea primei.
2 Începând cu 1 februarie 2017, primele încasate pe contractele existente pot fi alocate în programele Global Real Estate, Global Opportunities şi Commodity Enhanced,
beneficiind de o diferenţă preţ vânzare-cumpărare de 1,5%. Pentru moment, cele două noi fonduri – NN Clasic şi NN Dinamic – nu sunt disponibile pentru contractele
existente.
3 taxele exprimate în EUR se vor percepe în lei la cursul BNR valabil pentru penultima zi lucrătoare din luna precedentă
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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