
 

 

Cod: NNAV 156 V3 0522 

 

 
Condiții specifice componentă de asigurare Acoperire pentru Naștere 

Asigurarea Voluntară de Sănătate de Grup  
 

Exemplarul clientului 
 

Am primit condițiile contractuale: 
 

Nume  Semnătura  Data primirii  
 
 

 

Art. 1 - Reguli introductive  
1.1. Condițiile Generale ale Contractului de Asigurare 
Voluntară de Sănătate de Grup (în continuare „Contractul de 
Asigurare”) sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentelor Condiții Specifice.  
1.2. Prezentele Condiții Specifice constituie parte integrantă 
a Contractului de Asigurare al NN Asigurări de Viață S.A.  
1.3. Într-un Contract de Asigurare prezenta componentă 
trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de componenta de 
asigurare „Acoperire pentru Spitalizare şi intervenții 
chirurgicale din accident şi îmbolnăvire”. 
1.4. Aceasta componentă de asigurare acoperă nașterea 
suferită de către Asigurat pe perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare. 
 

Art. 2 – Intrarea în vigoare a componentei de 
asigurare  
2.1. În funcție de data contractării prezentei componente de 
asigurare, aceasta intră în vigoare la momente diferite 
astfel:  
a) ) în cazul în care, prin Cererea de încheiere a Contractului 
de Asigurare, Contractantul asigurării a optat pentru 
contractarea prezentei componente-tip de asigurare, 
aceasta va fi obligatorie pentru toate femeile din grupa de 
varsta  între 25-35 ani și intră în vigoare simultan cu intrarea 
în vigoare a Contractului de Asigurare;  
b) în cazul în care, Contractantul își manifestă intenția 
contractării asigurării suplimentare ulterior, acesta o poate 
face la reînnoirea contractului de asigurare.  
 

Art. 3 – Încetarea componentei de asigurare  
Prezenta componentă-tip de asigurare își încetează efectele 
de plin drept față de Asigurat în următoarele situații: 
a) în urma și la data încetării calității de Asigurat, în 
conformitate cu prevederile Art. 9 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare;  
b) în urma și la data încetării prezentei componente-tip de 
asigurare în conformitate cu prevederile articolului 11.1.4 al 
Condițiilor Generale ale Contractului de Asigurare, la 
solicitarea Contractantului;  
c) în urma și la data plății Indemnizației de asigurare către 
Beneficiarii în caz de deces sau către moștenitorii 

Asiguratului, după caz, intervenită la producerea decesului 
Asiguratului;  
d) prin denunțarea unilaterală de către Asigurător a 
prezentei componente-tip de asigurare în cazul în care 
Contractantul asigurării, Asiguratul sau Beneficiarul 
(respectiv moștenitorii Asiguratului în calitate de Beneficiari) 
furnizează Asigurătorului declarații false sau informații 
incomplete; 
e) la împlinirea vârstei de 55 de ani a Asiguratului. 
 

Art. 4 – Plata Indemnizației de asigurare  
4.1. În cazul în care Asiguratul naște pe durata de valabilitate 
a prezentei componente de asigurare, Asigurătorul va plăti 
Asiguratului Indemnizația de asigurare ca fiind suma 
asigurată specificată în Certificatul Individual de Asigurare.  
4.2. Pentru ca indemnizația să fie plătibilă, nașterea trebuie 
să se producă după data intrării în vigoare a prezentei 
componente de asigurare.  
4.3. La momentul nașterii, Asigurătorul va plăti Suma 
asigurată, indiferent de numărul de copii născuți.  
4.4. Contractantul/Asiguratul trebuie să informeze 
Asigurătorul despre producerea Evenimentului asigurat, în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data externării . 
Anunţul poate fi făcut prin e-mail/poştă prin completarea 
formularului standard pus la dispoziție de către Asigurător, 
semnat de Asigurat, însoțit de documentele menționate în 
formular care atestă producerea evenimentului.  
4.5. În scopul anunțării evenimentului și întocmirii dosarului 
de daună Contractantul/Asiguratul se obligă să transmită 
Societății următoarele documente:  
a) Copie a unui act de identitate al Asiguratului – semnată 
de Asigurat;  
b) Copia biletului de ieșire din spital;  
4.6. Detalii referitoare la procedura de evaluare a 
evenimentului asigurat se pot obține la numărul de telefon 
sau adresa de e-mail comunicate de către Asigurător în 
cuprinsul Condiţiilor Generale ale Contractului de asigurare. 
 

Art. 5 – Perioada de aşteptare 
Prezenta componentă are o perioadă de așteptare de 9 luni 
pentru naștere, perioadă în care evenimentul asigurat nu va 
fi despăgubit. Perioada de așteptare se calculează începând 
de la Data ataşării componentei de asigurare, menționată ca 



 

 

atare în cadrul Poliței de asigurare. În cazul creșterii sumei 
asigurate perioada de așteptare se reaplică, pentru 
diferența de sumă asigurată.  
 

Art. 6 - Definiții  
Toți termenii definiți în Art. 17 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare sunt valabili și în cazul acestor 
Condiții Specifice, completându-se cu termenii de mai jos: 
 

Asigurat Persoane de sex feminin. 

Eveniment 
asigurat 

Nașterea de către Asigurat pe 
perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare 

 
 

Art. 7. Prezentele Condiții Specifice intră în vigoare de la 

data de 29.08.2022 și se vor aplica Contractelor încheiate 
după această dată, care au ataşată prezenta componentă de 
asigurare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Lupaș-Țicu 
Director Arie Marketing și Operațiuni 

 
 

Gerke Anno Witteveen 
Director Executiv Financiar 

 
NN Asigurări de Viață S.A. 

C.U.I. 9100488 



 

 

 
 

Cod: NNAV 156 V3 0522 

 

 
Condiții specifice componentă de asigurare Acoperire pentru Naștere 

Asigurarea Voluntară de Sănătate de Grup  
 

Exemplar de returnat la sediul central 
 

Am primit condițiile contractuale: 
 

Nume  Semnătura  Data primirii  
 
 

 

Art. 1 - Reguli introductive  
1.1. Condițiile Generale ale Contractului de Asigurare 
Voluntară de Sănătate de Grup (în continuare „Contractul de 
Asigurare”) sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentelor Condiții Specifice.  
1.2. Prezentele Condiții Specifice constituie parte integrantă 
a Contractului de Asigurare al NN Asigurări de Viață S.A.  
1.5. Într-un Contract de Asigurare prezenta componentă 
trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de componenta de 
asigurare „Acoperire pentru Spitalizare şi intervenții 
chirurgicale din accident şi îmbolnăvire”. 
1.6. Aceasta componentă de asigurare acoperă nașterea 
suferită de către Asigurat pe perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare. 
 

Art. 2 – Intrarea în vigoare a componentei de 
asigurare  
2.1. În funcție de data contractării prezentei componente de 
asigurare, aceasta intră în vigoare la momente diferite 
astfel:  
a) ) în cazul în care, prin Cererea de încheiere a Contractului 
de Asigurare, Contractantul asigurării a optat pentru 
contractarea prezentei componente-tip de asigurare, 
aceasta va fi obligatorie pentru toate femeile din grupa de 
varsta  între 25-35 ani și intră în vigoare simultan cu intrarea 
în vigoare a Contractului de Asigurare;  
b) în cazul în care, Contractantul își manifestă intenția 
contractării asigurării suplimentare ulterior, acesta o poate 
face la reînnoirea contractului de asigurare.  
 

Art. 3 – Încetarea componentei de asigurare  
Prezenta componentă-tip de asigurare își încetează efectele 
de plin drept față de Asigurat în următoarele situații: 
a) în urma și la data încetării calității de Asigurat, în 
conformitate cu prevederile Art. 9 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare;  
b) în urma și la data încetării prezentei componente-tip de 
asigurare în conformitate cu prevederile articolului 11.1.4 al 
Condițiilor Generale ale Contractului de Asigurare, la 
solicitarea Contractantului;  

c) în urma și la data plății Indemnizației de asigurare către 
Beneficiarii în caz de deces sau către moștenitorii 
Asiguratului, după caz, intervenită la producerea decesului 
Asiguratului;  
d) prin denunțarea unilaterală de către Asigurător a 
prezentei componente-tip de asigurare în cazul în care 
Contractantul asigurării, Asiguratul sau Beneficiarul 
(respectiv moștenitorii Asiguratului în calitate de Beneficiari) 
furnizează Asigurătorului declarații false sau informații 
incomplete; 
e) la împlinirea vârstei de 55 de ani a Asiguratului. 
 

Art. 4 – Plata Indemnizației de asigurare  
4.1. În cazul în care Asiguratul naște pe durata de valabilitate 
a prezentei componente de asigurare, Asigurătorul va plăti 
Asiguratului Indemnizația de asigurare ca fiind suma 
asigurată specificată în Certificatul Individual de Asigurare.  
4.2. Pentru ca indemnizația să fie plătibilă, nașterea trebuie 
să se producă după data intrării în vigoare a prezentei 
componente de asigurare.  
4.3. La momentul nașterii, Asigurătorul va plăti Suma 
asigurată, indiferent de numărul de copii născuți.  
4.4. Contractantul/Asiguratul trebuie să informeze 
Asigurătorul despre producerea Evenimentului asigurat, în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data externării . 
Anunţul poate fi făcut prin e-mail/poştă prin completarea 
formularului standard pus la dispoziție de către Asigurător, 
semnat de Asigurat, însoțit de documentele menționate în 
formular care atestă producerea evenimentului.  
4.5. În scopul anunțării evenimentului și întocmirii dosarului 
de daună Contractantul/Asiguratul se obligă să transmită 
Societății următoarele documente:  
a) Copie a unui act de identitate al Asiguratului – semnată 
de Asigurat;  
b) Copia biletului de ieșire din spital;  
4.6. Detalii referitoare la procedura de evaluare a 
evenimentului asigurat se pot obține la numărul de telefon 
sau adresa de e-mail comunicate de către Asigurător în 
cuprinsul Condiţiilor Generale ale Contractului de asigurare. 
 



 

 

Art. 5 – Perioada de aşteptare 
Prezenta componentă are o perioadă de așteptare de 9 luni 
pentru naștere, perioadă în care evenimentul asigurat nu va 
fi despăgubit. Perioada de așteptare se calculează începând 
de la Data ataşării componentei de asigurare, menționată ca 
atare în cadrul Poliței de asigurare. În cazul creșterii sumei 
asigurate perioada de așteptare se reaplică, pentru 
diferența de sumă asigurată.  
 

Art. 6 - Definiții  
Toți termenii definiți în Art. 17 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare sunt valabili și în cazul acestor 
Condiții Specifice, completându-se cu termenii de mai jos: 

 

Asigurat Persoane de sex feminin. 

Eveniment 
asigurat 

Nașterea de către Asigurat pe 
perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare 

 
 

Art. 7. Prezentele Condiții Specifice intră în vigoare de la 

data de 29.08.2022 și se vor aplica Contractelor încheiate 
după această dată, care au ataşată prezenta componentă de 
asigurare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Lupaș-Țicu 
Director Arie Marketing și Operațiuni 

 
 

Gerke Anno Witteveen 
Director Executiv Financiar 

 
NN Asigurări de Viață S.A. 

C.U.I. 9100488 


