Cod: NNAV 101 V4 0121

Condițiile contractului de asigurare Prudent30
Exemplarul clientului
Am primit condițiile contractuale:
Nume

Semnătura

Reguli introductive
Contractul de asigurare de viață pe termen limitat al
societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernat de
următoarele Condiții Specifice ale Contractului de
Asigurare, care formează o parte integrantă a Contractului
de asigurare.
Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de
asigurare sunt valabile și se aplică în mod corespunzător
prezentelor Condiții Specifice.

Definiții
Contractul de asigurare Prudent30 încheiat între:
Contractant

Asigurat
Asigurătorul
sau
Compania

Persoana fizică sau juridică ce încheie
contractul de asigurare și care se obligă să
plătească primele de asigurare;
Persoana a cărei viață constituie obiectul
asigurării;
NN Asigurări de Viață S.A., Str. Costache
Negri, nr. 1-5, sector 5, București 050552,
telefon 021 9464, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/475/1997; CUI
9100488; înregistrată ca operator de date
cu caracter personal cu numărul 160,
societate autorizată de Autoritatea de
Supraveghere Financiară, cod: RA12/10.04.2003, cod LEI:
549300GK7Z9RSNNVFB27

Evenimente asigurate acoperite
de contractul de asigurare Prudent30:
Decesul din orice cauză (îmbolnăvire și din accident) al
Asiguratului, înainte de data expirării duratei Contractului
de asigurare:
•
îmbolnăvire: orice suferință sau dereglare
a funcțiilor organismului, diagnosticată de un medic
specialist.
•
accident: orice eveniment imprevizibil, unic și
irepetabil care nu ține de voința Asiguratului și care
cauzează vătămări corporale imediate din cauza acțiunii
unor factori fizici, chimici, termici sau electrici.
Prețul contractului de asigurare este reprezentat de
primele de asigurare.

Data primirii

Durata contractului și limitele de vârstă ale
persoanei asigurate
Contractul are o durată minimă de 5 ani și maximă de 30 de
ani. Durata contractului poate fi doar multiplu de 5 ani
(exemplu: 10 ani, 15 ani etc.).
Vârsta persoanei asigurate nu poate fi sub 18 de ani sau
peste 65 de ani împliniți la începerea contractului și nu
poate depăși 80 de ani la încetarea contractului.

Plata primelor de asigurare și repunerea
contractului de asigurare
La data începerii Contractului de asigurare, primele de
asigurare sunt calculate în funcție de durata contractului,
suma asigurată și vârsta Asiguratului în ani împliniți, luând în
calcul și riscul aferent acestora.
Prima de asigurare va rămâne egală pe toată durata
contractului dacă nu este solicitată modificarea sumei
asigurate. Primele de asigurare sunt obligatorii și
Contractantul trebuie să le plătească până la datele scadente
și în condițiile specificate în documentele contractului de
asigurare.
Contractantul beneficiază de o perioadă de grație de 30 de
zile calendaristice începând cu data scadenței primei de
asigurare neachitate. Dacă nu va fi plătită prima de asigurare
până la expirarea perioadei de grație, acoperirea pentru
evenimente asigurate produse după această dată nu mai
este valabilă. După expirarea celor 90 de zile de întârziere a
plății primelor, contractul de asigurare va fi reziliat.
Neavând valoare de răscumpărare, contractul nu poate fi
transformat în contract liber de plata primelor.

Modificarea sumei asigurate
Contractantul asigurării, cu acordul Asiguratului și în
urma unei reevaluări a riscului în conformitate cu
regulile Asigurătorului la data solicitării, are dreptul să
mărească sau să reducă suma asigurată în orice
moment după încheierea primului an de asigurare.
Modificările intră în vigoare la data următoarei
scadențe de plată, cu condiția efectuării plății aferente
primei scadente.

În momentele importante din viața Asiguratului: căsătoria,
atunci când devine părinte sau când achiziționează o
locuință, acesta are dreptul să mărească suma asigurată fără
reevaluarea riscului în termen de 6 luni de la data
evenimentului, în limita a maxim 50.000 Lei într-un an
contractual, pe baza documentelor justificative în copie:
• certificatul de căsătorie;
• certificatul de naștere al copilului;
• prima și ultima pagină a actului de vânzarecumpărare a proprietății.
Modificările de sumă asigurată trebuie să respecte limitele
minime și maxime prezentate în proiecție, stabilite și
comunicate de companie.

Plata indemnizațiilor
Indemnizația de asigurare este reprezentată de:
• 100% din suma asigurată, prevăzută ca atare în cadrul
Contractului de asigurare, în cazul decesului din
îmbolnăvire.
• 200% din suma asigurată, prevăzută ca atare în
cadrul Contractului de asigurare, în cazul decesului din
accident.
Plata indemnizației de asigurare nu cumulează cele două
procente și nu va fi acordată:
• în cazul afecțiunilor pre-existente care, dacă ar fi fost
declarate la începutul asigurării, nu ar fi permis începerea
contractului de asigurare sau afecțiuni care, prin agravare, au
cauzat direct sau indirect decesul.
• în cazul unui accident produs anterior datei intrării în
vigoare a contractului de asigurare sau anterior momentului
repunerii în vigoare a contractului.
Compania nu va considera un accident și va plăti către
beneficiarii desemnați 100% din suma asigurată:
• dacă decesul este cauzat de consumul voluntar de alcool,
medicamente sau autointoxicarea cu alte substanțe chimice
cum ar fi narcoticele, sedativele sau tranchilizantele fără
indicația medicului autorizat;
• participarea Asiguratului la acțiuni hazardate, prin
acestea înțelegându-se activități care implică riscuri sau la
care Asiguratul a participat deși acesta nu dispunea de
cunoștințele, mijloacele sau pregătirea necesare îndeplinirii
lor, cum ar fi (cu titlu exemplificativ și nu limitativ):

schimbarea/repararea instalației electrice, manevrarea
necorespunzătoare a unor aparate, conducerea
autovehiculului fără permis de conducere, fără abilitatea
legală a conducerii acelei categorii de autovehicule;
• pe perioada suspendării permisului de conducere sau
conducerea sub influența băuturilor alcoolice, sporturi sau
hobby-uri practicate în condiții de nesiguranță care pun viața
în pericol;
• în cazul sinuciderii Asiguratului, a tentativei de sinucidere
sau a acțiunilor de autovătămare;
• dacă decesul Asiguratului nu este cauzat direct de un
accident;
• dacă decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării
unui termen de 1 (un) an de la data producerii
accidentului.
Contractul încetează la data decesului asiguratului.
Asigurătorul va reduce indemnizația pentru orice primă de
asigurare datorată cu data de scadență depășită și neplătită
până la momentul producerii evenimentului asigurat.
Indemnizația de maturitate:
În cazul în care pe durata contractului nu a avut loc
evenimentul asigurat, cu 45 de zile înainte de data de
expirare, Contractantul asigurării va fi înștiințat cu privire la
plata indemnizației de maturitate. Aceasta constă în
returnarea a 30% din primele de asigurare plătite pentru
asigurarea de baza pe durata contractului. După ce
Asigurătorul a efectuat plata indemnizației de maturitate, nu
va mai putea fi solicitată plata de indemnizații pentru
evenimente asigurate anterioare și neanunțate.

Prevederi finale
Informații detaliate legate de modificări contractuale,
formulare în uz, taxe, limite de sumă sau prime, etc. sunt
disponibile pe pagina de internet a companiei
(www.nn.ro).
Contractul nu are participare la profit, nu beneficiază de
protecție împotriva inflației și nu are valoare de
răscumpărare.
Prezentele condiții contractuale sunt aplicabile de la
data de 08.01.2021 și se vor aplica contractelor de
asigurare încheiate după această dată.

Cod: NNAV 101 V4 0121

Condițiile contractului de asigurare Prudent30
Exemplar de returnat la sediul central
Am primit condițiile contractuale:
Nume

Semnătura

Reguli introductive
Contractul de asigurare de viață pe termen limitat al
societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernat de
următoarele Condiții Specifice ale Contractului de
Asigurare, care formează o parte integrantă a Contractului
de asigurare.
Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de
asigurare sunt valabile și se aplică în mod corespunzător
prezentelor Condiții Specifice.

Definiții
Contractul de asigurare Prudent30 încheiat între:
Contractant

Asigurat
Asigurătorul
sau
Compania

Persoana fizică sau juridică ce încheie
contractul de asigurare și care se obligă să
plătească primele de asigurare;
Persoana a cărei viață constituie obiectul
asigurării;
NN Asigurări de Viață S.A., Str. Costache
Negri, nr. 1-5, sector 5, București 050552,
telefon 021 9464, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/475/1997; CUI
9100488; înregistrată ca operator de date
cu caracter personal cu numărul 160,
societate autorizată de Autoritatea de
Supraveghere Financiară, cod: RA12/10.04.2003, cod LEI:
549300GK7Z9RSNNVFB27

Evenimente asigurate acoperite
de contractul de asigurare Prudent30:
Decesul din orice cauză (îmbolnăvire și din accident) al
Asiguratului, înainte de data expirării duratei Contractului
de asigurare:
•
îmbolnăvire: orice suferință sau dereglare
a funcțiilor organismului, diagnosticată de un medic
specialist.
•
accident: orice eveniment imprevizibil, unic și
irepetabil care nu ține de voința Asiguratului și care
cauzează vătămări corporale imediate din cauza acțiunii
unor factori fizici, chimici, termici sau electrici.
Prețul contractului de asigurare este reprezentat de
primele de asigurare.

Data primirii

Durata contractului și limitele de vârstă ale
persoanei asigurate
Contractul are o durată minimă de 5 ani și maximă de 30 de
ani. Durata contractului poate fi doar multiplu de 5 ani
(exemplu: 10 ani, 15 ani etc.).
Vârsta persoanei asigurate nu poate fi sub 18 de ani sau peste
65 de ani împliniți la începerea contractului și nu poate
depăși 80 de ani la încetarea contractului.

Plata primelor de asigurare și repunerea
contractului de asigurare
La data începerii Contractului de asigurare, primele de
asigurare sunt calculate în funcție de durata contractului,
suma asigurată și vârsta Asiguratului în ani împliniți, luând în
calcul și riscul aferent acestora.
Prima de asigurare va rămâne egală pe toată durata
contractului dacă nu este solicitată modificarea sumei
asigurate. Primele de asigurare sunt obligatorii și
Contractantul trebuie să le plătească până la datele scadente
și în condițiile specificate în documentele contractului de
asigurare.
Contractantul beneficiază de o perioadă de grație de 30 de
zile calendaristice începând cu data scadenței primei de
asigurare neachitate. Dacă nu va fi plătită prima de asigurare
până la expirarea perioadei de grație, acoperirea pentru
evenimente asigurate produse după această dată nu mai
este valabilă. După expirarea celor 90 de zile de întârziere a
plății primelor, contractul de asigurare va fi reziliat.
Neavând valoare de răscumpărare, contractul nu poate fi
transformat în contract liber de plata primelor.

Modificarea sumei asigurate
Contractantul asigurării, cu acordul Asiguratului și în
urma unei reevaluări a riscului în conformitate cu
regulile Asigurătorului la data solicitării, are dreptul să
mărească sau să reducă suma asigurată în orice
moment după încheierea primul an de asigurare.
Modificările intră în vigoare la data următoarei
scadențe de plată, cu condiția efectuării plății aferente
primei scadente.

În momentele importante din viața Asiguratului: căsătoria,
atunci când devine părinte sau când achiziționează o
locuinţă, acesta are dreptul să mărească suma asigurată fără
reevaluarea riscului în termen de 6 luni de la data
evenimentului, în limita a maxim 50.000 Lei într-un an
contractual, pe baza documentelor justificative în copie:
• certificatul de căsătorie;
• certificatul de naștere al copilului;
• prima și ultima pagină a actului de vânzarecumpărare a proprietății.
Modificările de sumă asigurată trebuie să respecte limitele
minime și maxime prezentate în proiecție, stabilite și
comunicate de companie.

Plata indemnizațiilor
Indemnizația de asigurare este reprezentată de:
• 100% din suma asigurată, prevăzută ca atare în cadrul
Contractului de asigurare, în cazul decesului din
îmbolnăvire.
• 200% din suma asigurată, prevăzută ca atare în
cadrul Contractului de asigurare, în cazul decesului din
accident.
Plata indemnizației de asigurare nu cumulează cele două
procente și nu va fi acordată:
• în cazul afecțiunilor pre-existente care, dacă ar fi fost
declarate la începutul asigurării, nu ar fi permis începerea
contractului de asigurare sau afecțiuni care, prin agravare, au
cauzat direct sau indirect decesul.
• în cazul unui accident produs anterior datei intrării în
vigoare a contractului de asigurare sau anterior momentului
repunerii în vigoare a contractului.
Compania nu va considera un accident și va plăti către
beneficiarii desemnați 100% din suma asigurată:
• dacă decesul este cauzat de consumul voluntar de alcool,
medicamente sau autointoxicarea cu alte substanțe chimice
cum ar fi narcoticele, sedativele sau tranchilizantele fără
indicația medicului autorizat;
• participarea Asiguratului la acțiuni hazardate, prin
acestea înțelegându-se activități care implică riscuri sau la
care Asiguratul a participat deși acesta nu dispunea de
cunoștințele, mijloacele sau pregătirea necesare îndeplinirii
lor, cum ar fi (cu titlu exemplificativ și nu limitativ):

schimbarea/repararea instalației electrice, manevrarea
necorespunzătoare a unor aparate, conducerea
autovehiculului fără permis de conducere, fără abilitatea
legală a conducerii acelei categorii de autovehicule,
• pe perioada suspendării permisului de conducere sau
conducerea sub influența băuturilor alcoolice, sporturi sau
hobby-uri practicate în condiții de nesiguranță care pun viața
în pericol;
• în cazul sinuciderii Asiguratului, a tentativei de sinucidere
sau a acțiunilor de autovătămare;
• dacă decesul Asiguratului nu este cauzat direct de un
accident;
• dacă decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării
unui termen de 1 (un) an de la data producerii
accidentului.
Contractul încetează la data decesului asiguratului.
Asigurătorul va reduce indemnizația pentru orice primă de
asigurare datorată cu data de scadență depășită și neplătită
până la momentul producerii evenimentului asigurat.
Indemnizația de maturitate:
În cazul în care pe durata contractului nu a avut loc
evenimentul asigurat, cu 45 de zile înainte de data de
expirare, Contractantul asigurării va fi înștiințat cu privire la
plata indemnizației de maturitate. Aceasta constă în
returnarea a 30% din primele de asigurare plătite pentru
asigurarea de baza pe durata contractului. După ce
Asigurătorul a efectuat plata indemnizației de maturitate, nu
va mai putea fi solicitată plata de indemnizații pentru
evenimente asigurate anterioare și neanunțate.

Prevederi finale
Informații detaliate legate de modificări contractuale,
formulare în uz, taxe, limite de sumă sau prime, etc. sunt
disponibile pe pagina de internet a companiei
(www.nn.ro).
Contractul nu are participare la profit, nu beneficiază de
protecție împotriva inflației și nu are valoare de
răscumpărare.
Prezentele condiții contractuale sunt aplicabile de la
data de 08.01.2021 și se vor aplica contractelor de
asigurare încheiate după această dată.

