
Asigurări de viață 

Planuri de asigurări 
cu componentă de 
economisire și investiții
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Oricare ar fi dorințele tale, vrem să te 
asigurăm de un singur lucru: că poți 
conta pe noi pentru lucrurile care 
contează pentru tine. 

Și de aceea, nici nu am putea începe 
discuția despre o asigurare de viață, 
altfel decât vorbind despre lucruri care 
contează cu adevărat. Și pentru tine,  
și pentru noi.

Când îți faci o asigurare de viață, un plan de investiții 
sau de economisire, faci și un transfer de încredere.  
În momentul în care semnezi, ne încredințezi nu doar banii 
tăi, ci și protecția celor dragi ție și proiectele tale de viitor. 

Pornim de la
lucrurile care 
contează 
pentru tine 
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Ce este o asigurare 
de viață cu componentă 
de economisire?
Este în același timp și o asigurare de viață,  
și un plan de economii

Este un produs special gândit pentru cei care vor 
mai mult de la o asigurare de viață. Adică la finalul 
contractului vei primi o sumă de bani garantată,  
dar în același timp îți protejezi și familia. 
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Planurile de economisire
sunt ca un vin bun

Cu cât trece timpul, 
cu atât devin mai valoroase

Știm din experiență, că e foarte tentant să „intri în bani” 
imediat ce ai văzut că au apucat „să prindă cheag”. 
 
Sfatul nostru este să ai răbdare, să nu te grăbești 
să retragi bani din contract la prima dificultate, ci să iei 
legătura cu un consultant NN care te poate ajuta 
cu o soluție în avantajul tău.

De aceea e foarte important 
să ai răbdare ca banii din contul 
tau să se acumuleze, să aștepți 
ca eforturile pe care le faci 
să dea roade cu adevărat.
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Uite un exemplu 
de client cu REGAL*

Elena are 35 de ani, doi copii și un 
credit de 40.000 de lei, pe care l-a 
făcut ca să-și renoveze apartamentul.

Locuiește în Galați, este profesoară,  
și a luat legătura cu un consultant de 
la noi ca să își facă planul nostru de 
asigurare cu componentă de economii.

S-a hotărât ca valoarea poliței  
să fie 70.000 de lei pentru care va 
plăti prime de 168,47 lei pe lună, 
până la 63 de ani, când iese la 
pensie și primește întreaga sumă 
asigurată. Iar în cazul decesului, 
banii vor ajunge la beneficiarii aleși.

Cum funcționează Planul Regal? 
Te gândești cât vrei să economisești 
și pe ce perioadă. Consultantul îți face 
un calcul și îți spune cât va fi prima de 
asigurare, adică suma pe care o vei avea 
de plătit lunar, trimestrial, semestrial sau 
anual. Tu decizi frecvența primelor. 
 
Înainte de a semna contractul mai trebuie 
să numești beneficiarul sau beneficiarii 
asigurării în caz de deces. Poate fi oricine, 
tu alegi. De obicei, sunt oamenii cei mai 
dragi, cei din familie. După cum spuneam, 
în cazul în care totul va fi bine până la 
finalul contractului, beneficiarul asigurării 
ești chiar tu. 

Planul Regal
Asigurarea de viață al cărei beneficiar poți fi chiar tu

Planul Regal este un produs cu dublă garanție.  
Îți protejează familia, dar în același timp te ajută să faci 
și economii. În ambele cazuri, ai siguranța că primești 
suma garantată.

*  Exemplul prezentat este o estimare, realizată  
pe baza unui set de condiții standard.  
Estimarea poate varia în funcție de mai mulți 
factori, cum ar fi starea de sănătate, ocupație/
hobby/sport/rezidență și de situația financiară.
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REGAL

De ce 
protecție 
beneficiezi

Beneficiarii desemnați de tine vor primi 
suma asigurată garantată în cazul decesului 
pe durata contractului.

Cum se 
acumulează banii

La sfârșitul contractului vei primi suma asigurată 
garantată în cazul supraviețuirii, care se constituie 
prin investirea unei părți din primele plătite,  
rezultată după reținerea costurilor.

Ce 
extra beneficii ai

Dacă optezi pentru plata anuală sau semestrială  
a primei de asigurare vei beneficia de o reducere.

O altă reducere poți primi dacă valoarea primelor 
pe care le plătești într-un an depășește un anumit 
plafon.

La ce vârstă 
se poate face

La momentul încheierii contractului de asigurare 
poți să ai între 16/18 și 65 de ani.

Ce poți face  
pe parcursul 
contractului

Poți modifica frecvența de plată a primelor.
Poți tine pasul cu inflația, actualizând anual 
valoarea primelor și a sumei asigurate.
Poți atașa opțiuni și asigurări suplimentare:
• asigurări de deces și invaliditate din accident;
•  asigurări de spitalizare și intervenție chirurgicală 

din accident sau îmbolnăvire;
• asigurarea suplimentară pentru afecțiuni grave;
•  opțiunea de preluare a plății primelor în cazul 

invalidității;
•    opțiunea de creștere garantată a sumei asigurate;
•  asigurarea suplimentară pentru recuperarea 

medicală din accident;
•  asigurarea suplimentară în caz de diagnosticare 

cu cancer;
•    asigurarea suplimentară pentru pierderea 

involuntară a locului de muncă.
Poți mări sau micșora valoarea sumei asigurate  
în caz de deces.
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REGAL

Ce se întâmplă 
dacă reziliezi 
contractul înainte 
de maturitate

Există o taxă de reziliere a contractului;

 În primii 3 ani de contract, valoarea  
de răscumpărare este zero;

Important de reținut! Valoarea de răscumpărare nu 
este egală cu suma primelor plătite, ci se calculează 
în funcție de primele plătite până la data la care vrei 
să reziliezi. Din valoarea rezultată se scad cheltuielile 
cu emiterea și administrarea poliței.
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Sădește semințele din timp,
ca să te bucuri de recoltă mai târziu.
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Ce sunt asigurările 
cu componentă
de investiție?
Aici ai tot ce te interesează

Sunt asigurările care îți pun banii la muncă. Ce trebuie 
să știi dinainte este că orice investiție presupune un risc.  
Și că implicit, câștigurile nu sunt garantate. Singurul lucru 
garantat este suma asigurată în caz de deces. Pe care o alegi 
împreună cu consultantul tău NN de la începutul contractului.
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Pentru orice vis ai avea, dacă vrei să investești banii 
pe care îi poți pune deoparte din veniturile actuale, 
îți recomandăm planul GenT pentru Investiții.

Cu ajutorul sistemului de investiții Unit Linked.  
În momentul în care sunt investiți, banii tăi se transformă 
în unit-uri sau unități de fond, adică un fel de subdiviziuni 
ale programului de investiții. Valoarea unei unități de fond 
variază în funcție de valoarea de piață a instrumentelor 
în care investește fondul respectiv. De exemplu: acțiuni, 
obligațiuni, depozite și altele. 
Îți poți investi banii în mai multe fonduri. Unele mai 
riscante, dar cu posibilități de câștig mai mari, altele mai 
sigure, dar cu posibilități de câștig mai mici.  
Tu decizi și cât și unde și cum investești, evident la început, 
cu ajutorul unui Consultant NN. Dacă vrei.  
Pe parcurs, cu cât prinzi mai multă experiență ca 
investitor, vei putea decide totul singur și poți face singur 
transfer de unități dintr-un fond în altul chiar din contul tău 
de pe nndirect.ro. Oricum ar fi, poți conta oricând pe unul 
din consultanții noștri.

Ia-ți visul
în propriile mâini

Cum se investesc banii?

https://application.nn.ro/nndirectapp/clients


14



15

Un exemplu e cea mai 
bună definiție*

Maria are 33 de ani, iar când s-a 
întâlnit cu consultantul NN, acesta 
i-a propus să plătească 189,90 de lei 
pe lună pentru a putea obține peste 20 
de ani o valoare estimată de 51.253 lei 
și pentru a avea o sumă asigurată  
de 70.000 de lei, pentru decesul din 
orice cauză. Din cei 189,90 de lei pe 
care îi plătește lunar, 150 sunt investiți,  
iar 39,90 lei sunt destinați protecției.

Deoarece protecția este de asemenea 
importantă pentru Maria, consultantul 
i-a propus să atașeze poliței și 
asigurările suplimentare de spitalizare 
și intervenție chirurgicală, unde Maria 
a optat să-l includă și pe soțul ei.

Poți să investești lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual. Dar asta nu 
înseamnă că, dacă la un moment dat, 
primești vreun bonus salarial consistent, 
nu poți să-ți mărești suma de investit 
printr-o plată suplimentară sau o „infuzie 
de capital”. 
 
Și, foarte important, pe tot parcursul 
contractului, ai tăi sunt protejați cu  
o asigurare de deces. Tot tu alegi 
valoarea sumei asigurate. În caz de  
- Doamne ferește - ai tăi vor primi 
această sumă plus valoarea contului. 

Planul GenT
pentru investiții
Îți punem banii la muncă, iar familia la adăpost 

E un plan potrivit pentru cei care au un venit stabil, lunar,
din care vor sau pot să pună o parte „la lucru”.

*  Exemplul prezentat este o estimare, realizată 
pe baza unui set de condiții standard.

  Estimarea poate varia în funcție de mai mulți 
factori, cum ar fi starea de sănătate, ocupație/
hobby/sport/rezidență și de situația financiară.
Ratele de rentabilitate anuală ale Programelor  
de Investiții luate în calcul nu sunt garantate 
de NN Asigurări de Viață S.A., astfel că riscul 
investiției vă aparține în totalitate.
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GenT pentru Investiție

GenT pentru Investiție

De ce 
protecție 
beneficiezi

În cazul decesului, beneficiarii desemnați de tine vor 
primi suma asigurată plus valoarea acumulată în cont.

Cum se 
acumulează banii

Primele pentru investiție intră în contract treptat,  
în funcție de frecvența cu care alegi să le plătești, 
anual, semestrial, trimestrial sau lunar, fiind investite 
în funcție de opțiunile tale, în programele de investiții. 
 
Valoarea acumulată în cont fluctuează zilnic, în funcție 
de creșterea/scăderea prețului unității de fond.  
În plus, oricând pe durata contractului, poți să plătești 
prime suplimentare care vor majora valoarea contului.

Ce 
extra beneficii ai

Dacă duci contractul la bun sfârșit, vei primi  
un bonus de loialitate constând în returnarea  
unei părți din taxa de administrare a poliței.

La ce vârstă 
se poate face

La începutul contractului trebuie să ai vârsta 
între 16/18 ani și 65 de ani.

Ce poți face  
pe parcursul 
contractului

Poți plăti prime suplimentare oricând pe durata 
contractului.

Poți transfera unități de fond dintr-un program  
de investiții în altul, în funcție de gradul de risc 
pe care ești dispus să ți-l asumi.
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Pentru detalii privind riscurile acoperite și excluderile, 
te rugăm să consulți condițiile contractuale.

GenT pentru Investiție

Ce poți face  
pe parcursul 
contractului

Ai acces la sumele constituite din primele plătite,  
adică poți retrage o parte din numărul unităților de 
fond prin răscumpărare parțială, contractul rămânând 
în vigoare. Pentru răscumpărarea parțială plătești  
o taxă, iar valoarea totală a contului scade.  
Nu este recomandat să faci acest lucru când prețul 
unității de fond este foarte mic.

În primul an, contractul nu are valoare 
de răscumpărare.

Ulterior, dacă decizi să renunți la contract, vei plăti  
o taxă de reziliere și vei primi valoarea de 
răscumpărare. Această valoare pe care o primești 
este mai mică decât suma primelor plătite pentru 
investiție, deoarece se scad costul cu asigurarea 
de viață și costurile de administrare.

Deci nu este deloc recomandat să reziliezi înainte 
de termen, deoarece beneficiile sunt diminuate.

Poți mări sau micșora valoarea primei pentru investiție 
și a sumei asigurate.

Poți modifica frecvența de plată a primelor.

Poți tine pasul cu inflația actualizând anual valoarea 
primelor și a sumei asigurate. 

Poți atașa opțiuni și asigurări suplimentare: asigurări 
de deces și invaliditate din accident, asigurări de 
spitalizare și intervenție chirurgicală din accident sau 
îmbolnăvire, asigurarea suplimentară pentru afecțiuni 
grave, opțiunea de preluare a plății primelor în cazul 
invalidității, asigurarea suplimentară pentru recuperarea 
medicală din accident, asigurarea suplimentară în caz  
de diagnosticare cu cancer, asigurarea suplimentară 
pentru pierderea involuntară a locului de muncă.
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Oricare ar fi drumul tău în viață și proiectele 
tale de viitor, contează pe noi pentru lucrurile 
care contează pentru tine.
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Plătești 
cum dorești
Recomandarea noastră este să plătești online, prin 
NN Direct. Este cel mai simplu. Și nu plătești comision.  

Descarcă aplicația NN Direct și plătești primele rapid și în siguranță. În plus, poți afla 
oricând tot ce te interesează despre banii tăi. Desigur, poți alege orice altă metodă de 
plată îți convine mai mult.

Debitarea 
directă 

Prima de asigurare se 
retrage direct din contul 
tău. Este practic o plată 
automată care te scutește 
de un drum la bancă. 
În plus, nu plătești nici 
comision. Trebuie doar să 
te asiguri că ai suficienți 
bani în cont.

Ordin 
de plată 

Plătești direct din contul 
tău deschis la orice bancă 
din România, folosind 
informațiile de plată 
menționate în scrisoarea 
de informare asupra plății 
pe care o primești cu 15 zile 
înainte de scadență.

Numerar 

Poți plăti numerar 
cu ajutorul foilor de 
depunere pretipărite pe 
care le primești odată cu 
scrisoarea de informare 
asupra plății.

Mai multe detalii legate de modalitățile de plată  
găsești pe www.nn.ro, în secțiunea Asistență. 

12
34
 5
67
8 
90
12
 3
45
6

https://application.nn.ro/nndirectapp/clients
https://application.nn.ro/nndirectapp/clients
http://www.nn.ro
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Trei lucruri 
care contează 

Să ceri explicații simple, clare și ușor de înțeles 

Consultanții noștri pot să ți le dea ori de câte ori ai nevoie. 

Să știi ce cumperi și ce riscuri implică 

Nu uita că investițiile nu înseamnă automat câștiguri.

Să te simți stăpân pe viitorul tău financiar 

Și să ceri ajutorul unui Consultant, ori de câte ori te simți in dificultate. 
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Stabilește-ți o întâlnire 
cu un consultant NN 
Sau mai bine zis, cu viitorul tău „partener de afaceri“.

Nu exagerăm. Consultantul îți va deveni un adevărat 
partener de afaceri, cu care vei discuta despre oportunități 
și profit. Cu care e bine să te vezi de fiecare dată când vrei 
să investești alți bani, să modifici prima, să scoți o parte 
din bani, să „umbli” la valoarea asigurării sau să iei 
orice altă decizie legată de banii tăi.

Str. Costache Negri nr. 1-5,  
Sector 5, 050552, București

021 9464

Broșura are un conținut informativ. 
Înainte de a lua o decizie legată de 
achiziția unui produs de asigurare, 
consultați condițiile contractuale 
împreună cu un consultant NN. 
Sau le puteți găsi pe site la adresa 
www.nn.ro

Important de menționat este faptul 
că produsele descrise în această 
broșură nu au fost înregistrate 
conform Legii din SUA privind 
titlurile de valoare și nu pot fi oferite 
spre vânzare sau vândute în Statele 
Unite sau către ori în contul oricărui 
resortisant american („US Person”).

NN Asigurări de Viață

http://www.nn.ro

