
 

 

 

 

Asigurarea mixtă de viaţă Regal 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Asigurător: NN Asigurări de Viață S.A., înregistrat în România, cod de autorizare: RA-012/10.04.2003 
Website: www.nn.ro 
Numele autorității competente a asigurătorului: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Informațiile precontractuale și contractuale complete vă sunt oferite prin documentele prezentate pe parcursul procesului de 
atașare a asigurării. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Acest document vă prezintă un rezumat al principalelor elemente sau caracteristici ale Asigurării mixte de viaţă Regal.   
Acest produs de asigurare vă este oferit cu consultanță și respectă legislația în vigoare. 

 

 Ce se asigură? 

✓ Decesul Asiguratului pe perioada de plată a 
primelor 

• reprezintă suma care va fi plătită beneficiarilor 
desemnaţi în poliţa de asigurare în cazul decesului 
Asiguratului pe perioada de plată a primelor.  

• poate fi majorată/redusă (doar in cadrul procesului 
aniversar) în funcţie de nevoia de protecţie a 
Asiguratului începând din al doilea an de asigurare.  

• prima aferentă componentei de protecţie în caz de 
deces este variabilă, fiind recalculată anual în 
funcţie de suma asigurată la deces şi noua vârstă a 
Asiguratului. 

• Suma asigurată minimă este de 50.000 lei. 

✓ Supravieţuirea persoanei asigurate la finalul 
duratei poliţei 

 

• reprezintă suma asigurată care va fi plătită 

contractantului asigurării în cazul supravieţuirii 

Asiguratului la sfârşitul perioadei de plată a 

primelor.  

• nu poate fi modificată pe parcursul contractului, 

această sumă fiind garantată în cazul supravieţuirii 

Asiguratului la sfârşitul duratei contractului. 

Excepţie: în cazul în care clientul solicită 

întreruperea pe perioadă determinată a plăţii 

primelor - la expirarea perioadei de întrerupere 

suma asigurată la supravieţuire va fi redusă de către 

Asigurător. 

• prima aferentă componentei de economisire este 

constantă pe parcursul perioadei de plată a 

primelor, fiind calculată în funcţie de suma 

asigurată aleasă, vârsta Asiguratului la închierea 

cererii de asigurare şi durata contractului. 
 

Acoperirile marcate cu semnul sunt detaliate în condiţiile 
contractuale. 

 

 Ce nu se asigură? 

Principalele situații în care nu poate fi folosită asigurarea: 
 

 afecțiuni preexistente, indiferent de natura lor, care dacă ar 
fi fost declarate la începutul intrării în asigurare nu ar fi 
permis acordarea Asigurării; 

 suicid sau tentativă de suicid în primii 2 (doi) ani de la 
intrarea în asigurare; 

 război (declarat sau nu), invazie, acțiuni ale altor state, 
ostilități sau operațiuni similare unui război. 

 

Alte situaţii neacoperite de asigurare sunt detaliat prezentate în 
condiţiile contractuale care pot fi consultate şi pe www.nn.ro. 

  

 

 Există restricții de acoperire? 
 

! Dacă nu va fi plătită prima de asigurare până la expirarea 
perioadei de grație (30 de zile calendaristice începând cu data 
scadenței primei de asigurare neachitate), 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. 

 

! Contractul are valoare de răscumpărare, poate fi   transformat în 
contract liber de plata primelor incepând cu al patrulea an de 
poliţă. 

http://www.nn.ro/
http://www.nn.ro/


 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cod: NNAV 428 V1 0922 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
✓ În România și în afara României. 

Ce obligații am? 

La momentul încheierii contractului de asigurare: 

• trebuie să completați cu atenție rubricile din cererea de asigurare şi să declarați toate afecțiunile de care suferiți și care 
au fost diagnosticate înainte de semnarea cererii de asigurare; 

• trebuie să ne trimiteți toate documentele necesare încheierii contractului de asigurare; 

• trebuie să plătiți prima inițială de asigurare; 

• trebuie să citiți și să semnați condițiile contractuale ale asigurării. 
 

În timpul derulării contractului de asigurare: 

• trebuie să plătiți primele eșalonate pentru asigurarea de viață; 

• în cazul unui eveniment asigurat, beneficiarul trebuie să trimită asigurătorului toate informațiile relevante (solicitate de 
asigurător şi menționate în condițiile contractuale), necesare pentru soluționarea evenimentului respectiv. 

Când și cum plătesc? 
Este nevoie să plătiți primele de asigurare, în avans, până la datele scadente, în conformitate cu polița de asigurare și informările 
de plată pe care le veți primi de la asigurător, în măsura în care acesta le pune la dispoziție. 
Alegeți frecvenţa de plată a primei: lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 
Primele de asigurare pot fi plătite prin metoda aleasă de contractant: 

• Online pe NN direct; 

• Prin debitare directă; 

• Prin transfer bancar. 

Când începe și când încetează acoperirea? 
• Asigurarea intră în vigoare la ora 0:00 a Datei încheierii cererii de asigurare și expiră la ora 0:00 a zilei de expirare a 

asigurării, data menționată ca atare în cadrul Poliței de asigurare. 

• Asigurarea are o durata de minim 8 ani și maxim 30 de ani (sau până la împlinirea vârstei de 75 ani a persoanei asigurate). 

• Asigurarea încetează la cererea expresă a contractantului, la data împlinirii asiguratului a vârstei de 75 de ani, la data 
decesului asiguratului, în urma producerii evenimentului asigurat urmat de plata indemnizației de asigurare.  

 

Cum pot să reziliez contractul? 
• Asigurarea mixtă de viaţă Regal poate fi reziliată de către contractant printr-o simplă notificare adresată 

asigurătorului. 


