
Asigurări de viață 

Planuri de asigurare
cu componentă de 
pensie
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Dacă nu vrei să-ți schimbi radical stilul 
de viață odată cu ieșirea la pensie, ar 
trebui să te gândești cât mai serios să-ți 
faci o asigurare de viață cu componentă 
de pensie. O faci pentru tine. Ca să poți 
să te bucuri cât mai mult de lucrurile cu 
adevărat importante din viața ta. Oricare 
ar fi ele, și orice planuri ai avea pentru 
viitor, contează pe noi pentru lucrurile care 
contează pentru tine.

Ar putea face diferența la bătrânețe?
Da, o asigurare de viață cu componentă 
de pensie ar putea fi venitul în plus la 
pensionare, care va face diferența. 
În funcție de cât și cum ești dispus să 
investești în ea. 

Sau de ce nu, dacă investițiile merg foarte 
bine, poate fi „venitul care să te scoată mai 
devreme la pensie”. Oricum ar fi, te poți 
gândi la acești bani și ca la niște venituri 
în plus pe lângă banii din pensia de la Stat 
și pensia privată obligatorie. Sau pensia 
facultativă, dacă ai și așa ceva.

Pentru că lucrurile  
care contează acum 
vor conta și la pensie

Dacă acum îți place să călătorești, o să-ți placă și atunci. 
Dacă acum ești independent financiar, o să vrei să fii 
independent și la pensie. Și la pensie familia ta rămâne 
tot familia ta, și la pensie o să ai vise, dorințe și planuri 
de viitor. Tu o să rămâi tot tu, chiar dacă veniturile tale 
ar putea să scadă considerabil odată cu pensionarea
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Dacă investițiile merg foarte 
bine poate fi „venitul care să te 
scoată mai devreme la pensie”.  
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GenT 
pentru Pensie 

Cum funcționează?
GenT pentru Pensie te ajută să pui deoparte de pe 
acum niște bani care îți vor suplimenta veniturile când 
vei ieși la pensie. Banii sunt investiți în fonduri de 
investiții și se acumulează în contul tău o perioadă de 
timp pe care o stabilești împreună cu consultantul tău. 
E bine de știut că data la care se termină contractul nu 
trebuie neapărat să coincidă cu momentul în care ieși 
la pensie conform sistemului public de pensii.

Este asigurarea de viață cu componentă de pensie 
pe care ți-o propunem dacă nu vrei să resimți drastic 
trecerea de la salariu la pensie 
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Banii se acumulează
prin investiții 
Tu decizi câți bani pui deoparte, cât de des și în ce 
programe de investiții vrei să îți plasezi banii. Practic 
din prima pe care o plătești pentru investiție, cumperi 
unități de fond în programele de investiții pe care ți le 
punem la dispoziție. Aceste programe au diferite grade 
de risc. Cu cât crește gradul de risc, posibilitățile de 
câștig sunt mai mari, dar pot exista și pierderi. 

Te sfătuim să-ți alegi programele de investiții în funcție 
de profilul tău de risc, pe care îl vei afla cu ajutorul 
consultantului tău. Așa vei putea alege mixul de 
programe care este cel mai potrivit pentru tine.

Ia-ți pensia  
în propriile mâini
Odată ce ai stabilit prima de asigurare, adică suma 
pe care o plătești periodic pentru asigurarea ta cu 
componentă de pensie, consultantul NN va estima cât 
să te aștepți să primești când vei ajunge la maturitatea 
contractului. Nu e o sumă fixă, pentru că depinde de 
performanța programelor de investiții. Consultantul îți 
poate face o recomandare iar tu alegi. 
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Faci singur tranzacții, 
direct de pe net 
Cu ajutorul serviciului NN Direct îți poți muta singur 
banii dintr-un program de investiții în altul. Descarcă 
aplicația NN Direct și faci tranzacția. Consultantul tău 
îți va da toate detaliile tehnice de care ai nevoie. 

https://application.nn.ro/nndirectapp/clients
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Un exemplu concret*

Vlad are 36 de ani și este director  
de șantier la o firmă de construcții 
din Timișoara.
Muncește în jur de 12 ore pe zi și 
are parte și de foarte mult stres. 
Din cauza asta, s-a gândit că vrea 
s-o lase mai ușor înainte să iasă la 
pensie din sistemul pubic. Și-a dorit 
să primească banii cu 5 ani înainte 
de data oficială de pensionare. 

Conform calculelor, consultantul NN  
i-a propus să înceapă cu o primă de 
investiții de 125 de lei pe lună pe care 
să o plătească timp de 25 de ani. 
Și să-i protejeze pe cei dragi ai săi  
cu o asigurare de viață în valoare  
de 70.000 de lei. Și cu extraprotecție 
pentru deces din accident unde are  

o sumă asigurată tot de 70.000 de lei. 
Ceea ce înseamnă că pe lângă prima 
de investiții va mai plăti încă 56 de lei 
pentru asigurarea de bază.  
Pentru opțiunea de preluare a plății 
primelor plătește 9,58 lei. Astfel, 
prima lunară totală este 201 lei.

După calculele estimative ale 
consultantului, Vlad va acumula în 
contul său de pensie aproximativ 
121.203 lei. Dacă rămâne la planul 
inițial, și își împarte banii pe 5 ani, Vlad 
va primi o pensie lunară de 2.020 lei.  
 
Dar poate oricând să decidă ca la 
final să primească toți banii din cont  
o dată, sau să și-i împartă pe o 
perioadă mai lungă de timp. 

Pe lângă bani, 
mai ai și o asigurare 
Adică suma de bani pe care o vor încasa ai tăi în cazul 
decesului. În plus, vei fi asigurat și în caz de invaliditate. 
Atunci, noi preluăm plata primelor pentru polița ta de 
asigurare. Dacă vrei mai multă protecție sau mai multă 
flexibilitate, le poți avea prin asigurări suplimentare 
care acoperă decesul și invaliditatea din accident, 
spitalizarea sau intervenția chirurgicală, recuperarea 
medicală din accident, pierderea involuntară a locului 
de muncă, diagnosticarea cu cancer și afecțiuni grave. 

*  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 
(în cazul de față, 2,89% randament meniu net) nu sunt garantate de NN Asigurări de Viață S.A., astfel 
că riscul investiției vă aparține în totalitate.



11

Aici ai tot ce trebuie să știi 
despre GenT pentru Pensie

Gen T pentru Pensie

De ce
protecție
beneficiezi

În cazul decesului pe perioada de plată a primelor, 
beneficiarii desemnați vor primi suma asigurată 
garantată plus valoarea contului la momentul 
respectiv.
 
NN preia plata primelor din momentul invalidității 
persoanei asigurate până la sfârșitul perioadei  
de plată.

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.
 
Poți alege când vrei să încasezi indemnizația, 
începând cu vârsta de 55 ani.

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 
18 și 60 de ani.
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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. 
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https://application.nn.ro/nndirectapp/clients
https://application.nn.ro/nndirectapp/clients
www.nn.ro
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Trei lucruri 
care contează 

Să îți fie totul foarte clar 

Ia legătura cu consultantul tău ori de câte ori ai vreo nelămurire. 

Să îți fie ușor de plătit 

Anunță-ți consultantul ori de câte ori ai vreo problemă cu plata primelor. GenT pentru 
Pensie este un plan flexibil, valoarea primelor poate fi modificată. Rezilierea bruscă   
îți poate aduce pierderi financiare importante.

Să găsim împreună soluții 

De aceea te rugăm ca ori de câte ori ai vreo neclaritate, vrei să schimbi ceva 
la contract, vrei să modifici primele, durata sau să reziliezi, stai mai întâi de vorbă  
cu consultantul tău înainte de a lua o decizie. 
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Ia-ți pensia în propriile mâini.
Ia legătura cu un Consultant NN să stabiliți 
împreună cât va fi venitul suplimentar pe care 
îl poți încasa dintr-o asigurare cu componentă 
de pensie.
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Cea mai clară broșură 
e o întâlnire cu un 
Consultant NN
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Îți va explica și îți va da sfaturi dacă ai nevoie, dar tu  
ești cel care va decide cât ești dispus să pui deoparte.  
Faci ceva pentru tine și trebuie să te bucuri de asta.

Consultantul va asculta care sunt prioritățile tale

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

www.nn.ro

