
Diferenţă preţ vânzare/cumpărare1 (programe Bond, Mixt 25, 

Mixt 50, Mixt 75, Equity)

   - primă de investiţii 300-1000 lei

   - primă de investiţii 1001-4000 lei

   - primă de investiţii peste 4000 lei

3%

2,5%

2%

Diferenţă preţ vânzare/cumpărare2 (programe NN Clasic, NN 

Dinamic, Global Real Estate, Global Opportunities, Commodity 

Enhanced)

1,5%

Comision de transfer unităţi între fonduri2

(primele 2 transferuri/ an sunt gratuite)

0.5%

min 3 EUR

Taxa de răscumpărare parţială

(aplicabilă la suma răscumparată)
0%

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)

3  taxele exprimate în EUR se vor percepe în lei la cursul BNR valabil pentru penultima zi lucrătoare din luna precedentă

                     nu se aplică

Data ultimei actualizări: 15.07.2019

NN Asigurări de Viață S.A.

Str. Costache Negri nr. 1-5 T +40 21 9464 www.nn.ro

Sector 5, 050552 București, România T +40 21 402 85 80 asigurari@nn.ro

F +40 21 402 85 81

Capital social subscris și vărsat la 28.06.2019: 120.491.626 lei

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;

Taxe şi cheltuieli pentru contractele UNA

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.

2 Primele încasate pe contractele încheiate începând cu 1 februarie 2017 pot fi alocate în oricare dintre cele cinci fonduri menţionate, beneficiind de o 

diferenţă preţ vânzare-cumpărare de 1,5%.

Primele încasate pe contractele existente pot fi alocate doar 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 încheiate înainte de 1 februarie 2017.

Pentru contractele existente, primele alocate în cele cinci fonduri menţionate vor avea o diferenţă preţ vânzare-cumpărare de 3%, 2,5% sau 2%, în 

funcţie de valoarea primei.


