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Condițiile contractului de asigurare tip rentă pentru studii Academica 

Exemplarul clientului 
 

Am primit condițiile contractuale: 
 

Nume  Semnătura  Data primirii  
 
 
Art. 1 - Reguli introductive 
1.1. Contractul de asigurare tip rentă pentru studii al 
societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernat de 
următoarele Condiții Specifice ale Contractului de Asigurare, 
care formează parte integrantă a Contractului de asigurare. 
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de 
asigurare sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentelor Condiții Specifice. 
1.3. Contractul de asigurare Academica include pe lângă 
asigurarea principală de tip rentă pentru studii și asigurarea 
suplimentară de deces din orice cauză, reprezentând un 
pachet integrat. Asigurarea suplimentară de deces din orice 
cauză este guvernată de condițiile contractuale specifice 
acestei asigurări. 
 

Art. 2 - Definiții 
Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale 
Generale sunt valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, 
exceptând termenii definiți mai jos: 
 

Asigurat Persoana a cărei viață constituie 
obiectul asigurării și care, în ceea ce 
privește Contractul de asigurare tip 
rentă pentru studii, are și calitatea 
de Contractant al asigurării. Această 
persoană încheie Contractul de 
asigurare împreună cu Asigurătorul 
și se obligă să plătească prima de 
asigurare. 

Beneficiar Definiția prevăzută la art. 2 al 
Condițiilor Contractuale Generale 
este valabilă sub rezerva că, în ceea 
ce privește Contractul de asigurare 
tip rentă pentru studii, Beneficiarul 
trebuie să fie în vârstă de maxim 17 
ani la data încheierii Contractului și, 
respectiv, în vârstă de minim 18 ani 
și de maxim 22 de ani la data 
începerii Perioadei de plată a 
Rentelor. 

Eveniment 
asigurat 

a) Supraviețuirea Beneficiarului la 
data expirării Perioadei acoperite 
prin plata primelor sau b) Decesul 
Asiguratului pe Perioada acoperită 
prin plata primelor. 

Indemnizația de 
asigurare 

a) Indemnizația de scadență - 
constă în Renta plătibilă de 
Asigurător pe Perioada de plată a 
rentelor ca urmare a producerii 
Evenimentului asigurat definit ca 
supraviețuirea Beneficiarului la 
expirarea Perioadei acoperite prin 
plata primelor; 
b) Beneficiul în caz de deces - 
constă în preluarea plății primelor 
viitoare, începând cu cea dintâi 
scadență după data decesului 
Asiguratului ca urmare a producerii 
Evenimentului asigurat definit ca 
decesul Asiguratului pe Perioada 
acoperită prin plata primelor. 

Perioada 
acoperită prin 
plata primelor 

Perioada în cadrul căreia riscul 
producerii Evenimentului asigurat 
(în cadrul asigurării de bază și al 
eventualelor Asigurări Suplimentare 
contractate) este acoperit prin 
plata primelor de asigurare în 
conformitate cu prevederile 
contractuale, perioadă care începe 
la ora 0:00 a Datei încheierii 
Contractului de asigurare și expiră 
la ora 0:00 a zilei calendaristice de 
expirare menționate ca atare în 
cadrul Poliței de asigurare. 

Perioada de 
plată a Rentelor 

Perioada de 5 (cinci) ani ce începe 
la ora 0:00 a zilei calendaristice de 
expirare a Perioadei acoperite prin 
plata primelor și expiră peste cinci 
ani, la ora 0:00 a zilei calendaristice 
din cadrul celui de-al cincilea an, 
imediat următoare celei în care 
Perioada a debutat. În acest interval 
se va efectua plata Rentei, conform 
prevederilor Contractului de 
asigurare. 



Renta Suma plătibilă anual de către 
Asigurător pe durata Perioadei de 
plată a rentelor, ca urmare a 
producerii Evenimentului asigurat 
constând în supraviețuirea 
Beneficiarului la expirarea Perioadei 
acoperite prin plata primelor și în 
conformitate cu prevederile 
Contractului de asigurare. 

Suma asigurată Suma prevăzută ca atare în cadrul 
Contractului de asigurare, plătibilă 
în conformitate cu prevederile 
Contractului de asigurare în cazul 
producerii Evenimentului asigurat 
constând în supraviețuirea 
Beneficiarului la data expirării 
Perioadei acoperite prin plata 
primelor. 

Valoarea 
redusă de poliță 

O sumă calculată de Asigurător pe 
baza rezervei matematice a 
Contractului și care stă la baza 
transformării unui Contract în 
Contract liber de plata primelor. 

Rezerva 
matematică 

O parte din Primele de asigurare 
plătite pentru asigurarea de bază 
calculată în baza unei metode 
actuariale recunoscute cu scopul de 
a asigura îndeplinirea obligațiilor 
contractuale ale Asigurătorului. 

 

Art. 3 - Intrarea în vigoare, expirarea și încetarea 
Contractului de asigurare 
3.1. Contractul și, implicit, acoperirea prin asigurare intră în 
vigoare la ora 0:00 a Datei încheierii Contractului de 
asigurare și încetează la momentul expirării Perioadei de 
plată a Rentelor. 
3.2. Contractul de asigurare își încetează efectele de plin 
drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte 
formalități, somații, proceduri etc. și fără intervenția vreunei 
instanțe judecătorești în următoarele situații: 
(a) la expirarea Perioadei de plată a Rentelor, prin plata de 
către Asigurător a ultimei Rente anuale; 
(b) în condițiile prevăzute la art. 5 al Condițiilor Contractuale 
Generale ale Contractului de asigurare; 
(c) în condițiile prevăzute în cadrul prezentelor Condiții 
Specifice ale Contractului de asigurare. 
3.3. Toate Asigurările și Opțiunile suplimentare atașate 
Contractului de asigurare de bază își vor înceta de plin drept 
efectele la data expirării Perioadei acoperite prin plata 
primelor, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte 
formalități, somații, proceduri etc. și fără intervenția vreunei 
instanțe judecătorești. 
 

Art. 4 - Plata Indemnizației de asigurare 
4.1. Indemnizația de scadență (Renta) devine plătibilă, în 
conformitate cu prevederile Contractului de asigurare, în 
cazul în care Beneficiarul supraviețuiește expirării Perioadei 
acoperite prin plata primelor, fiind respectiv în viață la 
momentul începerii Perioadei de plată a rentelor, așa cum 
este aceasta definită la art. 2 de mai sus. 
4.2. Valoarea fiecărei Rente se calculează la data scadenței 
plății acesteia, și anume la data începerii Perioadei de plată a 

Rentelor așa cum este definită în cadrul art. 2, precum și la 
fiecare dintre următoarele patru aniversări ale acestei date. 
Fiecare Rentă este formată din Suma asigurată prevăzută ca 
atare în cadrul Contractului de asigurare. 
4.3. Beneficiarul desemnat la încheierea Contractului poate fi 
modificat pe durata Contractului, dacă vârsta noului 
Beneficiar se încadrează în limitele menționate în art. 2 al 
prezentelor Condiții contractuale și dacă se menține 
interesul asigurabil în conformitate cu prevederile Condițiilor 
Generale ale Contractului de Asigurare. 
4.4. În cazul în care Asiguratul decedează în timpul Perioadei 
acoperite prin plata primelor, se va proceda la exonerarea de 
la obligația de plată a primelor viitoare aferente asigurării de 
bază (Beneficiul în caz de deces) până la data expirării 
Perioadei acoperite prin plata primelor, începând cu cea 
dintâi scadență după data decesului Asiguratului, Contractul 
de asigurare continuând a-și produce efectele ca atare, cu 
următoarele excepții: 
(a) Toate Asigurările și Opțiunile suplimentare atașate 
Contractului de asigurare de bază își vor înceta de plin drept 
efectele la data decesului Asiguratului, fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei alte formalități, somații, proceduri etc. și 
fără intervenția vreunei instanțe judecătorești; 
(b) Plata primelor va fi preluată de către Asigurător la nivelul 
ultimei prime plătite de Asigurat. Pe parcursul perioadei în 
care Asigurătorul preia plata primelor, valoarea acestora nu 
poate fi diferită decât ca urmare a modificării reducerilor 
oferite de Asigurător. De asemenea, dreptul la creșterea 
primelor de asigurare, așa cum este prevăzut la art. 9 din 
prezentele Condiții Contractuale, nu mai poate fi exercitat 
începând cu data de la care s-a procedat la exonerarea de la 
obligația de plată a primelor viitoare. 
 

Art. 5 - Decesul Beneficiarului 
În funcție de momentul survenirii, decesul Beneficiarului 
desemnat contractual produce următoarele efecte:  
(a) În cazul în care Beneficiarul decedează în cursul Perioadei 
acoperite prin plata primelor, Asiguratul are dreptul să 
opteze pentru una dintre următoarele două variante: 
(i) încetarea Contractului de asigurare în conformitate cu 
prevederile art. 5.1 litera (c) al Condițiilor Generale ale 
Contractului de asigurare, caz în care Asiguratul va primi 
Valoarea de răscumpărare existentă la data încetării 
Contractului; sau 
(ii) transformarea Contractului într-un Contract de asigurare 
mixtă de viață cu primă unică. 
Asigurătorul va informa în scris Asiguratul, prin scrisoare 
recomandată, atât asupra cuantumului Valorii de 
răscumpărare plătibile în cazul punctului (i) de mai sus, cât și 
asupra condițiilor financiare și tehnice de încheiere a 
Contractului de asigurare mixtă de viață prevăzută la punctul 
(ii). Asiguratul se obligă să comunice opțiunea sa 
Asigurătorului în termen de maxim 30 (treizeci) zile 
calendaristice de la data recepționării scrisorii recomandate 
mai sus menționate. 
În cazul în care Asiguratul nu comunică Asigurătorului 
opțiunea sa în termenul mai sus menționat, Contractul de 
asigurare va înceta în conformitate cu prevederile art. 5.1 
litera (c) al Condițiilor Generale contractuale. 
(b) În cazul în care Beneficiarul decedează în cursul Perioadei 
de plată a Rentelor, plata Rentelor neplătite de către 
Asigurător până la acea dată se va face către Asigurat. 
 



Art. 6 - Calcularea și plata primelor de asigurare 
6.1. Primele de asigurare sunt calculate în funcție de vârsta 
Asiguratului, vârsta de începere a Contractului fiind egală cu 
vârsta Asiguratului la data ultimei aniversări a zilei sale de 
naștere dinaintea Datei de încheiere a Cererii de asigurare. 
6.2. Plata primelor de asigurare nu poate fi decât eșalonată 
(anuală, semestrială, trimestrială sau lunară). 
6.3. La fiecare Aniversare a Cererii în cadrul Perioadei 
acoperite prin plata primelor de asigurare, Asiguratul poate 
schimba frecvența plăților cu condiția prezentării unei 
notificări scrise către Asigurător cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile calendaristice înainte de data Aniversării 
Cererii și cu condiția că, la acea dată, să nu existe plăți 
scadente neplătite de către Contractant. 
6.4. Toate Primele de asigurare trebuie plătite în monedă 
românească. 
 

Art. 7 - Contract liber de plata primelor 
7.1. Contractul de asigurare poate fi transformat într-un 
Contract liber de plata primelor în următoarele două cazuri, 
cu condiția ca Valoarea redusă de poliță să depășească 
plafonul minim calculat periodic de către Asigurător, să se fi 
împlinit cel puțin 3 (trei) ani de la Data încheierii Cererii de 
asigurare și primele scadente aferente celui de-al treilea an 
de asigurare să fi fost plătite integral: 
(a) fie la cererea expresă a Contractantului asigurării; 
(b) fie în mod automat, în conformitate cu prevederile art. 7 
din Condițiile Generale, la împlinirea celor 90 de zile de 
întârziere a plății Primelor de asigurare. În cazul în care 
Valoarea redusă de poliță se situează sub plafonul calculat 
periodic de Asigurător, în funcție de existența și de 
cuantumul Valorii de răscumpărare la acea dată, Contractul 
de asigurare va fi reziliat cu sau fără Valoare de 
răscumpărare (respectiv în cazul în care nu există Valoare de 
răscumpărare sau în cazul în care cuantumul acesteia este 
sub plafonul minim calculat periodic de către Asigurător) în 
conformitate cu prevederile art. 5.1, lit. b), pct. (i) al 
Condițiilor Contractuale Generale. 
7.2. În cazul în care se procedează la transformarea 
Contractului de asigurare tip rentă pentru studii într-un 
Contract de asigurare liber de plata primelor, Suma asigurată 
va fi redusă proporțional conform principiilor standard ale 
matematicii actuariale. Taxa de transformare în contract liber 
de plata primelor se determină ca procent aplicat valorii 
rezervei matematice, procent adus la cunoștința Asiguratului, 
înainte de încheierea Contractului de asigurare, prin 
intermediul documentului „Evoluția estimativă a contractului 
de asigurare”. De asemenea, toate Asigurările și Opțiunile 
Suplimentare atașate Contractului de asigurare de bază își 
vor înceta de plin drept efectele la data transformării 
Contractului într-un Contract de asigurare liber de plata 
primelor, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte 
formalități, somații, proceduri etc. și fără intervenția vreunei 
instanțe judecătorești. 
7.3. Nici o plată eșalonată nu va mai fi solicitată sau 
acceptată de Asigurător după transformarea în Contract liber 
de plata primelor. 
 

Art. 8 - Valoarea de răscumpărare 
8.1. În cazul în care Contractul de asigurare își încetează 
efectele fără obligativitatea contractuală a Asigurătorului de 
a plăti vreo Indemnizație de asigurare, Asigurătorul va plăti 

persoanelor îndreptățite contractual Valoarea de 
răscumpărare calculată la data încetării efectelor 
Contractului de asigurare sau la data producerii 
Evenimentului asigurat, după caz. 
8.2. Valoarea de răscumpărare este calculată de Asigurător 
ca valoarea rezervei matematice din care se deduce taxa de 
răscumpărare. Taxa de răscumpărare se determină ca 
procent aplicat valorii rezervei matematice procent adus la 
cunoștința Asiguratului, înainte de încheierea Contractului de 
asigurare, prin intermediul documentului „Evoluția 
estimativă a contractului de asigurare”. Valoarea de 
răscumpărare nu corespunde valoric contravalorii sumei 
Primelor plătite. 
8.3. Contractul de asigurare tip rentă pentru studii nu are 
Valoare de răscumpărare în timpul primilor 3 (trei) ani de la 
Data încheierii Cererii de asigurare și nici ulterior, dacă al 
treilea an de asigurare nu a fost achitat integral. 
 

Art. 9 - Protecția împotriva inflației 
9.1. La fiecare Aniversare a Cererii în cadrul Perioadei 
acoperite prin plata primelor, Contractantul asigurării are 
dreptul să majoreze cuantumul Primei de asigurare și, în 
consecință, cuantumul Sumei asigurate, printr-o sumă 
dependentă de rata inflației, stabilită de Asigurător. Nu se va 
cere o verificare medicală suplimentară în cazul acestor 
majorări. 
9.2. În cazul în care Contractantul asigurării acceptă 
creșterea determinată de inflație, Suma asigurată crește în 
conformitate cu principiile standard ale matematicii 
actuariale, ținând cont de noua vârstă a persoanei asigurate 
și durata rămasă a contractului de asigurare. 
9.3. Asigurătorul îl va anunța pe Contractantul asigurării 
despre valoarea majorării cu cel puțin 25 (douăzecișicinci) de 
zile calendaristice înainte de data fiecărei Aniversări a Cererii. 
Contractantul asigurării poate refuza oferta de majorare a 
Sumei asigurate. Indiferent de opțiunea Contractantului, este 
necesară prezentarea unei notificări scrise către Asigurător 
cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de 
data Aniversării Cererii. Lipsa acestei notificări din partea 
Contractantului în termenul mai sus menționat va fi 
considerată ca o aprobare a majorării datorate inflației. 
9.4. Opțiunea pentru protecția împotriva inflației nu este 
posibilă după transformarea Contractului în Contract liber de 
plata primelor. 
 

Art. 10 - Opțiunea de întrerupere pe perioadă 
determinată a plății primelor 
10.1. Condiții de acordare. De-a lungul Perioadei acoperite 
prin plata primelor, Contractantul asigurării poate opta 
pentru întreruperea plății Primelor de asigurare eșalonate, 
pentru o perioadă determinată, numai dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții: 
a) să se fi împlinit cel puțin un an de la Data încheierii Cererii 
de asigurare; 
b) valoarea rezervei matematice depășește un anumit nivel 
calculat de Asigurător în funcție de nivelul Primei de 
asigurare; 
c) Contractantul nu a mai beneficiat de altă opțiune de 
întrerupere pe perioadă determinată a plății Primelor în 
ultimii doi ani calculați de la data expirării ultimei perioade 
de întrerupere. 



Opțiunea de întrerupere pe perioadă determinată a plății 
Primelor de asigurare nu este disponibilă în ultimul an al 
Perioadei acoperite prin plata primelor. Ca urmare a 
exercitării prezentei opțiuni, Asigurătorul va percepe o taxă 
de tranzacție, al cărei cuantum poate fi revizuit periodic de 
către Asigurător. Taxa de tranzacție va fi dedusă din rezerva 
matematică a Contractului. 
10.2. Perioada întreruperii plății primelor. În cazul îndeplinirii 
cumulative a condițiilor menționate la art. 10.1 din 
prezentele Condiții contractuale Specifice, Asigurătorul îl va 
înștiința pe Contractantul asigurării despre posibilitatea 
întreruperii plății Primelor conform prezentei opțiuni în 
cursul perioadei de 90 de zile de întârziere a plății primelor 
prevăzute la art. 7 din Condițiile Contractuale Generale. 
Întreruperea plății primelor conform prezentei opțiuni se va 
efectua numai la cererea scrisă a Contractantului asigurării, 
recepționată de către Asigurător cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile calendaristice înainte de data expirării 
termenului de 90 de zile mai sus menționat și trebuie să 
conțină precizarea perioadei de timp pentru care se dorește 
întreruperea plății Primelor. Perioada de întrerupere a plății 
primelor nu poate fi mai mică de 6 (șase) luni și nu poate 
depăși 12 (douăsprezece) luni, va fi calculată pe luni întregi și 
va fi aleasă de Contractant în funcție de frecvența 
contractuală de plată, astfel încât opțiunea să expire la data 
unei scadențe de plată, după cum urmează: 
(a) în cazul unui Contract cu scadența contractuală lunară a 
plății primelor, perioada de întrerupere a plății primelor 
aleasă de către Contractant poate fi de 6, 7, 8, 9, 10, 11 sau 
de 12 luni; 
(b) în cazul unui Contract cu scadența contractuală 
trimestrială a plății primelor, perioada de întrerupere a plății 
primelor aleasă de către Contractant poate fi de 6, 9 sau de 
12 luni; 
(c) în cazul unui Contract cu scadența contractuală 
semestrială a plății primelor, perioada de întrerupere a plății 
primelor aleasă de către Contractant poate fi de 6 sau de 12 
luni; 
(d) în cazul unui Contract cu scadența contractuală anuală a 
plății primelor, perioada de întrerupere a plății primelor 
aleasă de către Contractant poate fi numai de 12 luni. 
Data începerii perioadei de întrerupere a plății primelor va fi 
data ultimei scadențe neachitate. Data expirării perioadei de 
întrerupere a plății primelor va fi următoarea scadență de 
plată aleasă de Contractant. 
10.3. Efectele întreruperii plății primelor pe perioadă 
determinată. Întreruperea plății primelor are următoarele 
efecte de-a lungul perioadei determinate conform art. 10.2 
de mai sus: 
(a) Contractantul nu va datora și nu va plăti primele de 
asigurare eșalonate scadente în perioada de întrerupere; 
(b) Pe perioada de întrerupere a plății primelor de asigurare, 
începând cu ora 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare 
datei începerii perioadei de întrerupere a plății primelor de 
asigurare, Asigurătorul nu va acoperi riscul producerii 
Evenimentului asigurat (atât în ceea ce privește prezenta 
asigurare de bază, cât și în ceea ce privește Asigurările 
Suplimentare contractate), iar Opțiunile Suplimentare atașate 
Contractului de asigurare nu vor putea fi exercitate. Prin 
excepție, Asigurătorul va plăti Indemnizația “Beneficiul pentru 
sănătatea ta” în cazul în care condițiile necesare pentru plata 

acesteia, așa cum sunt detaliate în prevederile contractuale 
aferente, sunt îndeplinite. 
(c) În cazul producerii Evenimentului asigurat constând în 
decesul Asiguratului, Contractul de asigurare își încetează 
efectele în condițiile art. 5.1 lit. f) al Condițiilor Contractuale 
Generale, Asigurătorul plătind doar Valoarea de 
răscumpărare a Contractului, dacă există; 
(d) Contractantul asigurării nu va putea efectua modificări ale 
Contractului de asigurare specifice Aniversării Cererii de 
asigurare, cum ar fi: protecția împotriva inflației conform art. 
10 de mai sus, contractarea de Asigurări și Opțiuni 
suplimentare, rezilierea Asigurărilor și Opțiunilor 
suplimentare contractate, schimbarea frecvenței de plată a 
primelor de asigurare etc. Contractantul asigurării va putea 
efectua modificări ale Contractului de asigurare numai cu 
privire la schimbarea modalității (instrumentului) de plată; 
(e) În situația în care data Aniversării Cererii coincide cu data 
expirării perioadei de întrerupere a plății primelor, ajustarea 
la inflație conform art. 10 de mai sus nu va mai avea loc; 
(f) Pe perioada de întrerupere a plății primelor de asigurare, 
Contractantul asigurării nu are dreptul de transformare a 
Contractului în Contract liber de plata primelor conform art. 
7.1 din prezentele Condiții contractuale Specifice. 
10.4. Contractantul nu are dreptul să modifice durata 
perioadei de întrerupere a plății primelor pentru care a optat 
conform art. 10.2 de mai sus. De-a lungul perioadei de 
întrerupere a plății primelor de asigurare, Contractantul are 
însă dreptul să-și revoce opțiunea de întrerupere a plății 
primelor de asigurare, printr-o notificare scrisă comunicată 
Asigurătorului în acest scop, cu condiția plății tuturor 
primelor datorate (inclusiv pentru scadențele din perioada 
de întrerupere a plății primelor de asigurare pentru o 
perioadă determinată). În această situație, acoperirea riscului 
producerii Evenimentului asigurat va fi repusă în vigoare, cu 
efect numai pentru viitor, începând cu ora 0:00 a zilei 
calendaristice imediat următoare datei efectuării plății 
integrale de către Contractant a primelor mai sus 
menționate. 
10.5. Expirarea perioadei de întrerupere a plății primelor. 
Cea dintâi primă de asigurare datorată de Contractantul 
asigurării va fi cea corespunzătoare datei expirării perioadei 
de întrerupere. Cuantumul acesteia va fi cel specificat de 
către Asigurător și va include și eventualele recorelări cu 
noua vârstă a Asiguratului. Prima de asigurare aferentă datei 
de expirare a perioadei de întrerupere va fi datorată de 
Contractantul asigurării în avans, prevederile art. 7 din 
Condițiile Contractuale Generale (inclusiv cele cu privire la 
termenul de grație de 30 de zile) nefiind aplicabile în acest 
caz. În cazul în care, la data expirării perioadei de întrerupere 
a plății primelor de asigurare, prima aferentă acestei 
scadențe a fost achitată, în conformitate cu prevederile art. 6 
al Condițiilor Contractuale Generale, acoperirea riscului 
producerii Evenimentului asigurat va fi repusă în vigoare, cu 
efect numai pentru viitor, începând cu ora 0:00 a zilei 
calendaristice imediat următoare datei expirării perioadei de 
întrerupere a plății primelor de asigurare. În cazul în care, la 
data expirării perioadei de întrerupere a plății primelor de 
asigurare, prima aferentă acestei scadențe nu a fost achitată, 
Contractul de asigurare va fi transformat fie într-un Contract 
liber de plata primelor (în cazul în care cuantumul Valorii 
reduse de poliță depășește plafonul minim calculat periodic 



de către Asigurător și s-au împlinit cel puțin trei ani de la data 
încheierii Cererii de asigurare), fie reziliat cu sau fără Valoare 
de răscumpărare, în conformitate cu prevederile art. 5.1, lit. 
b) pct. (i) al Condițiilor Contractuale Generale. Rezerva
matematică va fi ajustată corespunzător, fiind diminuată în
funcție de nivelul primelor datorate pentru asigurarea de
bază și al taxei de administrare percepute de Asigurător.
Rezerva astfel recalculată va fi luată în calculul Valorii de
răscumpărare.
10.6. La data expirării perioadei de întrerupere a plății
primelor, cuantumul Sumelor asigurate și respectiv al
primelor de asigurare va fi recalculat de către Asigurător
după cum urmează:
(a) Suma asigurată aferentă Contractului de asigurare de
bază va fi redusă pentru a reflecta costul operațiunii precum
și lipsa primelor plătibile pe perioada de întrerupere
temporară a plății primelor;
(b) Sumele asigurate aferente Asigurărilor suplimentare vor fi
reconstituite, iar primele de asigurare aferente vor fi
recalculate în funcție de vârsta curentă a Asiguratului; în
funcție de aceste prime vor fi recalculate și primele pentru
Opțiunile Suplimentare.

Art. 11. - Prevederi privind Asigurarea de deces din 
orice cauză 
11.1. Asigurarea suplimentară de deces din orice cauză va fi 
valabilă și nu va putea fi reziliată pe parcursul Perioadei 
acoperite prin plata primelor a contractului de asigurarea tip 
Rentă pentru studii Academica. Aceasta își va înceta efectele 
la data expirării Perioadei acoperite prin plata primelor. De 
asemenea, această asigurare își va înceta efectele odată cu 
încetarea contractului de asigurare tip rentă pentru studii 
Academica. 
11.2. Primele de asigurare aferente asigurării suplimentare 
de deces din orice cauză sunt datorate de către contractant 
pe toată perioada acoperită prin plata primelor a 
contractului de asigurare tip Rentă pentru studii Academica. 

Art. 12. - Prevederi finale 
12.1. Toate plățile se vor face de către Asigurător în 
România, în monedă românească. Plățile se vor face conform 
legislației financiar-fiscale în vigoare la data efectuării 
plăților. 
12.2. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt 
aplicabile de la data de 25.03.2020 și se vor aplica 
Contractelor de asigurare încheiate după această dată. 
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NN Asigurări de Viață S.A. 
C.U.I. 9100488
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Director Arie Marketing şi Operațiuni 





Cod: NNAV 102 V6 0920 

Condițiile contractului de asigurare tip rentă pentru studii Academica 
Exemplar de returnat la sediul central 

Am primit condițiile contractuale: 

Nume  Semnătura  Data primirii 

Art. 1 - Reguli introductive 
1.1. Contractul de asigurare tip rentă pentru studii al 
societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernat de 
următoarele Condiții Specifice ale Contractului de Asigurare, 
care formează parte integrantă a Contractului de asigurare. 
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de 
asigurare sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentelor Condiții Specifice. 
1.3. Contractul de asigurare Academica include pe lângă 
asigurarea principală de tip rentă pentru studii și asigurarea 
suplimentară de deces din orice cauză, reprezentând un 
pachet integrat. Asigurarea suplimentară de deces din orice 
cauză este guvernată de condițiile contractuale specifice 
acestei asigurări. 

Art. 2 - Definiții 
Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale 
Generale sunt valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, 
exceptând termenii definiți mai jos: 

Asigurat Persoana a cărei viață constituie 
obiectul asigurării și care, în ceea ce 
privește Contractul de asigurare tip 
rentă pentru studii, are și calitatea 
de Contractant al asigurării. Această 
persoană încheie Contractul de 
asigurare împreună cu Asigurătorul 
și se obligă să plătească prima de 
asigurare. 

Beneficiar Definiția prevăzută la art. 2 al 
Condițiilor Contractuale Generale 
este valabilă sub rezerva că, în ceea 
ce privește Contractul de asigurare 
tip rentă pentru studii, Beneficiarul 
trebuie să fie în vârstă de maxim 17 
ani la data încheierii Contractului și, 
respectiv, în vârstă de minim 18 ani 
și de maxim 22 de ani la data 
începerii Perioadei de plată a 
Rentelor. 

Eveniment 
asigurat 

a) Supraviețuirea Beneficiarului la
data expirării Perioadei acoperite
prin plata primelor sau b) Decesul
Asiguratului pe Perioada acoperită
prin plata primelor.

Indemnizația de 
asigurare 

a) Indemnizația de scadență -
constă în Renta plătibilă de
Asigurător pe Perioada de plată a
rentelor ca urmare a producerii
Evenimentului asigurat definit ca
supraviețuirea Beneficiarului la
expirarea Perioadei acoperite prin
plata primelor;
b) Beneficiul în caz de deces -
constă în preluarea plății primelor
viitoare, începând cu cea dintâi
scadență după data decesului
Asiguratului ca urmare a producerii
Evenimentului asigurat definit ca
decesul Asiguratului pe Perioada
acoperită prin plata primelor.

Perioada 
acoperită prin 
plata primelor 

Perioada în cadrul căreia riscul 
producerii Evenimentului asigurat 
(în cadrul asigurării de bază și al 
eventualelor Asigurări Suplimentare 
contractate) este acoperit prin 
plata primelor de asigurare în 
conformitate cu prevederile 
contractuale, perioadă care începe 
la ora 0:00 a Datei încheierii 
Contractului de asigurare și expiră 
la ora 0:00 a zilei calendaristice de 
expirare menționate ca atare în 
cadrul Poliței de asigurare. 

Perioada de 
plată a Rentelor 

Perioada de 5 (cinci) ani ce începe 
la ora 0:00 a zilei calendaristice de 
expirare a Perioadei acoperite prin 
plata primelor și expiră peste cinci 
ani, la ora 0:00 a zilei calendaristice 
din cadrul celui de-al cincilea an, 
imediat următoare celei în care 
Perioada a debutat. În acest interval 
se va efectua plata Rentei, conform 
prevederilor Contractului de 
asigurare. 



Renta Suma plătibilă anual de către 
Asigurător pe durata Perioadei de 
plată a rentelor, ca urmare a 
producerii Evenimentului asigurat 
constând în supraviețuirea 
Beneficiarului la expirarea Perioadei 
acoperite prin plata primelor și în 
conformitate cu prevederile 
Contractului de asigurare. 

Suma asigurată Suma prevăzută ca atare în cadrul 
Contractului de asigurare, plătibilă 
în conformitate cu prevederile 
Contractului de asigurare în cazul 
producerii Evenimentului asigurat 
constând în supraviețuirea 
Beneficiarului la data expirării 
Perioadei acoperite prin plata 
primelor. 

Valoarea 
redusă de poliță 

O sumă calculată de Asigurător pe 
baza rezervei matematice a 
Contractului și care stă la baza 
transformării unui Contract în 
Contract liber de plata primelor. 

Rezerva 
matematică 

O parte din Primele de asigurare 
plătite pentru asigurarea de bază 
calculată în baza unei metode 
actuariale recunoscute cu scopul de 
a asigura îndeplinirea obligațiilor 
contractuale ale Asigurătorului. 

Art. 3 - Intrarea în vigoare, expirarea și încetarea 
Contractului de asigurare 
3.1. Contractul și, implicit, acoperirea prin asigurare intră în 
vigoare la ora 0:00 a Datei încheierii Contractului de 
asigurare și încetează la momentul expirării Perioadei de 
plată a Rentelor. 
3.2. Contractul de asigurare își încetează efectele de plin 
drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte 
formalități, somații, proceduri etc. și fără intervenția vreunei 
instanțe judecătorești în următoarele situații: 
(a) la expirarea Perioadei de plată a Rentelor, prin plata de
către Asigurător a ultimei Rente anuale;
(b) în condițiile prevăzute la art. 5 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare;
(c) în condițiile prevăzute în cadrul prezentelor Condiții
Specifice ale Contractului de asigurare.
3.3. Toate Asigurările și Opțiunile suplimentare atașate
Contractului de asigurare de bază își vor înceta de plin drept
efectele la data expirării Perioadei acoperite prin plata
primelor, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte
formalități, somații, proceduri etc. și fără intervenția vreunei
instanțe judecătorești.

Art. 4 - Plata Indemnizației de asigurare 
4.1. Indemnizația de scadență (Renta) devine plătibilă, în 
conformitate cu prevederile Contractului de asigurare, în 
cazul în care Beneficiarul supraviețuiește expirării Perioadei 
acoperite prin plata primelor, fiind respectiv în viață la 
momentul începerii Perioadei de plată a rentelor, așa cum 
este aceasta definită la art. 2 de mai sus. 
4.2. Valoarea fiecărei Rente se calculează la data scadenței 
plății acesteia, și anume la data începerii Perioadei de plată a 

Rentelor așa cum este definită în cadrul art. 2, precum și la 
fiecare dintre următoarele patru aniversări ale acestei date. 
Fiecare Rentă este formată din Suma asigurată prevăzută ca 
atare în cadrul Contractului de asigurare. 
4.3. Beneficiarul desemnat la încheierea Contractului poate fi 
modificat pe durata Contractului, dacă vârsta noului 
Beneficiar se încadrează în limitele menționate în art. 2 al 
prezentelor Condiții contractuale și dacă se menține 
interesul asigurabil în conformitate cu prevederile Condițiilor 
Generale ale Contractului de Asigurare. 
4.4. În cazul în care Asiguratul decedează în timpul Perioadei 
acoperite prin plata primelor, se va proceda la exonerarea de 
la obligația de plată a primelor viitoare aferente asigurării de 
bază (Beneficiul în caz de deces) până la data expirării 
Perioadei acoperite prin plata primelor, începând cu cea 
dintâi scadență după data decesului Asiguratului, Contractul 
de asigurare continuând a-și produce efectele ca atare, cu 
următoarele excepții: 
(a) Toate Asigurările și Opțiunile suplimentare atașate
Contractului de asigurare de bază își vor înceta de plin drept 
efectele la data decesului Asiguratului, fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei alte formalități, somații, proceduri etc. și 
fără intervenția vreunei instanțe judecătorești; 
(b) Plata primelor va fi preluată de către Asigurător la nivelul
ultimei prime plătite de Asigurat. Pe parcursul perioadei în 
care Asigurătorul preia plata primelor, valoarea acestora nu 
poate fi diferită decât ca urmare a modificării reducerilor 
oferite de Asigurător. De asemenea, dreptul la creșterea 
primelor de asigurare, așa cum este prevăzut la art. 9 din 
prezentele Condiții Contractuale, nu mai poate fi exercitat 
începând cu data de la care s-a procedat la exonerarea de la 
obligația de plată a primelor viitoare. 

Art. 5 - Decesul Beneficiarului 
În funcție de momentul survenirii, decesul Beneficiarului 
desemnat contractual produce următoarele efecte:  
(a) În cazul în care Beneficiarul decedează în cursul Perioadei
acoperite prin plata primelor, Asiguratul are dreptul să
opteze pentru una dintre următoarele două variante:
(i) încetarea Contractului de asigurare în conformitate cu
prevederile art. 5.1 litera (c) al Condițiilor Generale ale
Contractului de asigurare, caz în care Asiguratul va primi
Valoarea de răscumpărare existentă la data încetării
Contractului; sau
(ii) transformarea Contractului într-un Contract de asigurare
mixtă de viață cu primă unică.
Asigurătorul va informa în scris Asiguratul, prin scrisoare
recomandată, atât asupra cuantumului Valorii de
răscumpărare plătibile în cazul punctului (i) de mai sus, cât și
asupra condițiilor financiare și tehnice de încheiere a
Contractului de asigurare mixtă de viață prevăzută la punctul
(ii). Asiguratul se obligă să comunice opțiunea sa
Asigurătorului în termen de maxim 30 (treizeci) zile
calendaristice de la data recepționării scrisorii recomandate
mai sus menționate.
În cazul în care Asiguratul nu comunică Asigurătorului
opțiunea sa în termenul mai sus menționat, Contractul de
asigurare va înceta în conformitate cu prevederile art. 5.1
litera (c) al Condițiilor Generale contractuale.
(b) În cazul în care Beneficiarul decedează în cursul Perioadei
de plată a Rentelor, plata Rentelor neplătite de către
Asigurător până la acea dată se va face către Asigurat.



Art. 6 - Calcularea și plata primelor de asigurare 
6.1. Primele de asigurare sunt calculate în funcție de vârsta 
Asiguratului, vârsta de începere a Contractului fiind egală cu 
vârsta Asiguratului la data ultimei aniversări a zilei sale de 
naștere dinaintea Datei de încheiere a Cererii de asigurare. 
6.2. Plata primelor de asigurare nu poate fi decât eșalonată 
(anuală, semestrială, trimestrială sau lunară). 
6.3. La fiecare Aniversare a Cererii în cadrul Perioadei 
acoperite prin plata primelor de asigurare, Asiguratul poate 
schimba frecvența plăților cu condiția prezentării unei 
notificări scrise către Asigurător cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile calendaristice înainte de data Aniversării 
Cererii și cu condiția că, la acea dată, să nu existe plăți 
scadente neplătite de către Contractant. 
6.4. Toate Primele de asigurare trebuie plătite în monedă 
românească. 

Art. 7 - Contract liber de plata primelor 
7.1. Contractul de asigurare poate fi transformat într-un 
Contract liber de plata primelor în următoarele două cazuri, 
cu condiția ca Valoarea redusă de poliță să depășească 
plafonul minim calculat periodic de către Asigurător, să se fi 
împlinit cel puțin 3 (trei) ani de la Data încheierii Cererii de 
asigurare și primele scadente aferente celui de-al treilea an 
de asigurare să fi fost plătite integral: 
(a) fie la cererea expresă a Contractantului asigurării;
(b) fie în mod automat, în conformitate cu prevederile art. 7
din Condițiile Generale, la împlinirea celor 90 de zile de
întârziere a plății Primelor de asigurare. În cazul în care
Valoarea redusă de poliță se situează sub plafonul calculat
periodic de Asigurător, în funcție de existența și de
cuantumul Valorii de răscumpărare la acea dată, Contractul
de asigurare va fi reziliat cu sau fără Valoare de
răscumpărare (respectiv în cazul în care nu există Valoare de
răscumpărare sau în cazul în care cuantumul acesteia este
sub plafonul minim calculat periodic de către Asigurător) în
conformitate cu prevederile art. 5.1, lit. b), pct. (i) al
Condițiilor Contractuale Generale.
7.2. În cazul în care se procedează la transformarea
Contractului de asigurare tip rentă pentru studii într-un
Contract de asigurare liber de plata primelor, Suma asigurată
va fi redusă proporțional conform principiilor standard ale
matematicii actuariale. Taxa de transformare în contract liber
de plata primelor se determină ca procent aplicat valorii
rezervei matematice, procent adus la cunoștința Asiguratului,
înainte de încheierea Contractului de asigurare, prin
intermediul documentului „Evoluția estimativă a contractului
de asigurare”. De asemenea, toate Asigurările și Opțiunile
Suplimentare atașate Contractului de asigurare de bază își
vor înceta de plin drept efectele la data transformării
Contractului într-un Contract de asigurare liber de plata
primelor, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte
formalități, somații, proceduri etc. și fără intervenția vreunei
instanțe judecătorești.
7.3. Nici o plată eșalonată nu va mai fi solicitată sau
acceptată de Asigurător după transformarea în Contract liber
de plata primelor.

Art. 8 - Valoarea de răscumpărare 
8.1. În cazul în care Contractul de asigurare își încetează 
efectele fără obligativitatea contractuală a Asigurătorului de 
a plăti vreo Indemnizație de asigurare, Asigurătorul va plăti 

persoanelor îndreptățite contractual Valoarea de 
răscumpărare calculată la data încetării efectelor 
Contractului de asigurare sau la data producerii 
Evenimentului asigurat, după caz. 
8.2. Valoarea de răscumpărare este calculată de Asigurător 
ca valoarea rezervei matematice din care se deduce taxa de 
răscumpărare. Taxa de răscumpărare se determină ca 
procent aplicat valorii rezervei matematice procent adus la 
cunoștința Asiguratului, înainte de încheierea Contractului de 
asigurare, prin intermediul documentului „Evoluția 
estimativă a contractului de asigurare”. Valoarea de 
răscumpărare nu corespunde valoric contravalorii sumei 
Primelor plătite. 
8.3. Contractul de asigurare tip rentă pentru studii nu are 
Valoare de răscumpărare în timpul primilor 3 (trei) ani de la 
Data încheierii Cererii de asigurare și nici ulterior, dacă al 
treilea an de asigurare nu a fost achitat integral. 

Art. 9 - Protecția împotriva inflației 
9.1. La fiecare Aniversare a Cererii în cadrul Perioadei 
acoperite prin plata primelor, Contractantul asigurării are 
dreptul să majoreze cuantumul Primei de asigurare și, în 
consecință, cuantumul Sumei asigurate, printr-o sumă 
dependentă de rata inflației, stabilită de Asigurător. Nu se va 
cere o verificare medicală suplimentară în cazul acestor 
majorări. 
9.2. În cazul în care Contractantul asigurării acceptă 
creșterea determinată de inflație, Suma asigurată crește în 
conformitate cu principiile standard ale matematicii 
actuariale, ținând cont de noua vârstă a persoanei asigurate 
și durata rămasă a contractului de asigurare. 
9.3. Asigurătorul îl va anunța pe Contractantul asigurării 
despre valoarea majorării cu cel puțin 25 (douăzecișicinci) de 
zile calendaristice înainte de data fiecărei Aniversări a Cererii. 
Contractantul asigurării poate refuza oferta de majorare a 
Sumei asigurate. Indiferent de opțiunea Contractantului, este 
necesară prezentarea unei notificări scrise către Asigurător 
cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de 
data Aniversării Cererii. Lipsa acestei notificări din partea 
Contractantului în termenul mai sus menționat va fi 
considerată ca o aprobare a majorării datorate inflației. 
9.4. Opțiunea pentru protecția împotriva inflației nu este 
posibilă după transformarea Contractului în Contract liber de 
plata primelor. 

Art. 10 - Opțiunea de întrerupere pe perioadă 
determinată a plății primelor 
10.1. Condiții de acordare. De-a lungul Perioadei acoperite 
prin plata primelor, Contractantul asigurării poate opta 
pentru întreruperea plății Primelor de asigurare eșalonate, 
pentru o perioadă determinată, numai dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții: 
a) să se fi împlinit cel puțin un an de la Data încheierii Cererii
de asigurare;
b) valoarea rezervei matematice depășește un anumit nivel
calculat de Asigurător în funcție de nivelul Primei de
asigurare;
c) Contractantul nu a mai beneficiat de altă opțiune de
întrerupere pe perioadă determinată a plății Primelor în
ultimii doi ani calculați de la data expirării ultimei perioade
de întrerupere.



Opțiunea de întrerupere pe perioadă determinată a plății 
Primelor de asigurare nu este disponibilă în ultimul an al 
Perioadei acoperite prin plata primelor. Ca urmare a 
exercitării prezentei opțiuni, Asigurătorul va percepe o taxă 
de tranzacție, al cărei cuantum poate fi revizuit periodic de 
către Asigurător. Taxa de tranzacție va fi dedusă din rezerva 
matematică a Contractului. 
10.2. Perioada întreruperii plății primelor. În cazul îndeplinirii 
cumulative a condițiilor menționate la art. 10.1 din 
prezentele Condiții contractuale Specifice, Asigurătorul îl va 
înștiința pe Contractantul asigurării despre posibilitatea 
întreruperii plății Primelor conform prezentei opțiuni în 
cursul perioadei de 90 de zile de întârziere a plății primelor 
prevăzute la art. 7 din Condițiile Contractuale Generale. 
Întreruperea plății primelor conform prezentei opțiuni se va 
efectua numai la cererea scrisă a Contractantului asigurării, 
recepționată de către Asigurător cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile calendaristice înainte de data expirării 
termenului de 90 de zile mai sus menționat și trebuie să 
conțină precizarea perioadei de timp pentru care se dorește 
întreruperea plății Primelor. Perioada de întrerupere a plății 
primelor nu poate fi mai mică de 6 (șase) luni și nu poate 
depăși 12 (douăsprezece) luni, va fi calculată pe luni întregi și 
va fi aleasă de Contractant în funcție de frecvența 
contractuală de plată, astfel încât opțiunea să expire la data 
unei scadențe de plată, după cum urmează: 
(a) în cazul unui Contract cu scadența contractuală lunară a
plății primelor, perioada de întrerupere a plății primelor
aleasă de către Contractant poate fi de 6, 7, 8, 9, 10, 11 sau
de 12 luni;
(b) în cazul unui Contract cu scadența contractuală
trimestrială a plății primelor, perioada de întrerupere a plății
primelor aleasă de către Contractant poate fi de 6, 9 sau de
12 luni;
(c) în cazul unui Contract cu scadența contractuală
semestrială a plății primelor, perioada de întrerupere a plății
primelor aleasă de către Contractant poate fi de 6 sau de 12
luni;
(d) în cazul unui Contract cu scadența contractuală anuală a
plății primelor, perioada de întrerupere a plății primelor
aleasă de către Contractant poate fi numai de 12 luni.
Data începerii perioadei de întrerupere a plății primelor va fi
data ultimei scadențe neachitate. Data expirării perioadei de
întrerupere a plății primelor va fi următoarea scadență de
plată aleasă de Contractant.
10.3. Efectele întreruperii plății primelor pe perioadă
determinată. Întreruperea plății primelor are următoarele
efecte de-a lungul perioadei determinate conform art. 10.2
de mai sus:
(a) Contractantul nu va datora și nu va plăti primele de
asigurare eșalonate scadente în perioada de întrerupere;
(b) Pe perioada de întrerupere a plății primelor de asigurare,
începând cu ora 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare
datei începerii perioadei de întrerupere a plății primelor de
asigurare, Asigurătorul nu va acoperi riscul producerii
Evenimentului asigurat (atât în ceea ce privește prezenta
asigurare de bază, cât și în ceea ce privește Asigurările
Suplimentare contractate), iar Opțiunile Suplimentare atașate
Contractului de asigurare nu vor putea fi exercitate. Prin
excepție, Asigurătorul va plăti Indemnizația “Beneficiul pentru
sănătatea ta” în cazul în care condițiile necesare pentru plata

acesteia, așa cum sunt detaliate în prevederile contractuale 
aferente, sunt îndeplinite. 
(c) În cazul producerii Evenimentului asigurat constând în
decesul Asiguratului, Contractul de asigurare își încetează
efectele în condițiile art. 5.1 lit. f) al Condițiilor Contractuale
Generale, Asigurătorul plătind doar Valoarea de
răscumpărare a Contractului, dacă există;
(d) Contractantul asigurării nu va putea efectua modificări ale
Contractului de asigurare specifice Aniversării Cererii de
asigurare, cum ar fi: protecția împotriva inflației conform art.
10 de mai sus, contractarea de Asigurări și Opțiuni
suplimentare, rezilierea Asigurărilor și Opțiunilor
suplimentare contractate, schimbarea frecvenței de plată a
primelor de asigurare etc. Contractantul asigurării va putea
efectua modificări ale Contractului de asigurare numai cu
privire la schimbarea modalității (instrumentului) de plată;
(e) În situația în care data Aniversării Cererii coincide cu data
expirării perioadei de întrerupere a plății primelor, ajustarea
la inflație conform art. 10 de mai sus nu va mai avea loc;
(f) Pe perioada de întrerupere a plății primelor de asigurare,
Contractantul asigurării nu are dreptul de transformare a
Contractului în Contract liber de plata primelor conform art.
7.1 din prezentele Condiții contractuale Specifice.
10.4. Contractantul nu are dreptul să modifice durata
perioadei de întrerupere a plății primelor pentru care a optat
conform art. 10.2 de mai sus. De-a lungul perioadei de
întrerupere a plății primelor de asigurare, Contractantul are
însă dreptul să-și revoce opțiunea de întrerupere a plății
primelor de asigurare, printr-o notificare scrisă comunicată
Asigurătorului în acest scop, cu condiția plății tuturor
primelor datorate (inclusiv pentru scadențele din perioada
de întrerupere a plății primelor de asigurare pentru o
perioadă determinată). În această situație, acoperirea riscului
producerii Evenimentului asigurat va fi repusă în vigoare, cu
efect numai pentru viitor, începând cu ora 0:00 a zilei
calendaristice imediat următoare datei efectuării plății
integrale de către Contractant a primelor mai sus
menționate.
10.5. Expirarea perioadei de întrerupere a plății primelor.
Cea dintâi primă de asigurare datorată de Contractantul
asigurării va fi cea corespunzătoare datei expirării perioadei
de întrerupere. Cuantumul acesteia va fi cel specificat de
către Asigurător și va include și eventualele recorelări cu
noua vârstă a Asiguratului. Prima de asigurare aferentă datei
de expirare a perioadei de întrerupere va fi datorată de
Contractantul asigurării în avans, prevederile art. 7 din
Condițiile Contractuale Generale (inclusiv cele cu privire la
termenul de grație de 30 de zile) nefiind aplicabile în acest
caz. În cazul în care, la data expirării perioadei de întrerupere
a plății primelor de asigurare, prima aferentă acestei
scadențe a fost achitată, în conformitate cu prevederile art. 6
al Condițiilor Contractuale Generale, acoperirea riscului
producerii Evenimentului asigurat va fi repusă în vigoare, cu
efect numai pentru viitor, începând cu ora 0:00 a zilei
calendaristice imediat următoare datei expirării perioadei de
întrerupere a plății primelor de asigurare. În cazul în care, la
data expirării perioadei de întrerupere a plății primelor de
asigurare, prima aferentă acestei scadențe nu a fost achitată,
Contractul de asigurare va fi transformat fie într-un Contract
liber de plata primelor (în cazul în care cuantumul Valorii
reduse de poliță depășește plafonul minim calculat periodic



de către Asigurător și s-au împlinit cel puțin trei ani de la data 
Data încheierii Cererii de asigurare), fie reziliat cu sau fără 
Valoare de răscumpărare, în conformitate cu prevederile art. 
5.1, lit. b) pct. (i) al Condițiilor Contractuale Generale. 
Rezerva matematică va fi ajustată corespunzător, fiind 
diminuată în funcție de nivelul primelor datorate pentru 
asigurarea de bază și al taxei de administrare percepute de 
Asigurător. Rezerva astfel recalculată va fi luată în calculul 
Valorii de răscumpărare. 
10.6. La data expirării perioadei de întrerupere a plății 
primelor, cuantumul Sumelor asigurate și respectiv al 
primelor de asigurare va fi recalculat de către Asigurător 
după cum urmează: 
(a) Suma asigurată aferentă Contractului de asigurare de
bază va fi redusă pentru a reflecta costul operațiunii precum
și lipsa primelor plătibile pe perioada de întrerupere
temporară a plății primelor;
(b) Sumele asigurate aferente Asigurărilor suplimentare vor fi
reconstituite, iar primele de asigurare aferente vor fi
recalculate în funcție de vârsta curentă a Asiguratului; în
funcție de aceste prime vor fi recalculate și primele pentru
Opțiunile Suplimentare.

Art. 11. - Prevederi privind Asigurarea de deces din 
orice cauză 
11.1. Asigurarea suplimentară de deces din orice cauză va fi 
valabilă și nu va putea fi reziliată pe parcursul Perioadei 
acoperite prin plata primelor a contractului de asigurarea tip 
Rentă pentru studii Academica. Aceasta își va înceta efectele 
la data expirării Perioadei acoperite prin plata primelor. De 
asemenea, această asigurare își va înceta efectele odată cu 
încetarea contractului de asigurare tip rentă pentru studii 
Academica. 
11.2. Primele de asigurare aferente asigurării suplimentare 
de deces din orice cauză sunt datorate de către contractant 
pe toată perioada acoperită prin plata primelor a 
contractului de asigurare tip Rentă pentru studii Academica. 

Art. 12. - Prevederi finale 
12.1. Toate plățile se vor face de către Asigurător în 
România, în monedă românească. Plățile se vor face conform 
legislației financiar-fiscale în vigoare la data efectuării 
plăților. 
12.2. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt 
aplicabile de la data de 25.03.2020 și se vor aplica 
Contractelor de asigurare încheiate după această dată. 
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