
 

 

 
Asigurarea suplimentară pentru pierderea involuntară a  
locului de muncă  
 
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 
achiziționare a asigurării. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Acest document vă prezintă un rezumat al principalelor elemente sau caracteristici ale Asigurării suplimentare pentru pierderea 
involuntară a  locului de muncă. Asigurarea suplimentară pentru pierderea involuntară a  locului de muncă este un produs pe care îl 
puteți atașa asigurării de bază atât la începutul contractului, cât și pe parcurs, mai precis ori de câte ori contractul „împlinește” încă 
un an (adică „aniversarea” contractului). Acest produs de asigurare vă este oferit cu consultanță și respectă legislația în vigoare.  
 

 Ce se asigură? 
  

✓ Pierderea involuntară a locului de muncă 

Indemnizația de asigurare constă în plata a maxim 6 plăţi lunare 

per Eveniment asigurat şi maxim 12 plăţi lunare pe întreaga 

durată a Contractului de asigurare. 

 

Dacă până la finalul contractului nu are loc evenimentul asigurat, 

Contractantul primește înapoi 30% din primele plătite aferente 

Asigurării suplimentare. 

 
 

Acoperirile marcate cu semnul sunt detaliate în condiţiile 
contractuale. 

 

 

 

 

 

 Ce nu se asigură? 
 

Principalele situaţii în care nu poate fi folosită asigurarea: 

Asigurătorul nu va plăti indemnizația de asigurare: 

 în cazul în care Asiguratul devine șomer indemnizat în Perioada 
de aşteptare;   

 în cazul contractului individual de muncă al Asiguratului cu timp 
parțial, încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată; 

 la încetarea de drept a contractului de muncă încheiat pe o 
perioadă determinată; 

 atunci când pierderea locului de muncă survine ca urmare a 
încadrării în somaj tehnic sau la iniţiativa angajatorului din 
motive imputabile Asiguratului. 

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

 

 Există restricții de acoperire? 
 

! Asigurarea suplimentară poate fi achiziționată doar împreună cu 
asigurarea de bază;  

! Asiguraţii cu vârsta mai mare de 60 ani la intrarea în contract; 

! Asigurarea suplimentară include o perioadă de așteptare de 180 de 
zile calendaristice consecutive de la data începerii asigurării pe durata 
căreia nu este acoperită Pierderea involuntara a locului de muncă a 
Asiguratului şi pentru care nu se plăteste Indemnizaţia de asigurare 
de catre Asigurator. Între două Evenimente asigurate există o 
perioadă de aşteptare de 6 luni de la ultima Indemnizaţie de asigurare 
plătită de Asigurător; 

! 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; 

! Asigurarea suplimentară nu are valoare de răscumpărare. 

http://www.nn.ro/
http://www.nn.ro/
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 Unde beneficiez de asigurare? 
✓ pe teritoriul României 

 
 

 Ce obligații am? 
La momentul încheierii contractului de asigurare: 

• trebuie să ne trimiteți toate documentele necesare încheierii contractului de asigurare de viață cu asigurarea 
suplimentară atașată, documente menţionate în Condițiile generale ale contractului de asigurare; 

• trebuie să plătiți prima inițială de asigurare, împreună cu prima pentru asigurarea de viață; 

• trebuie să citiți și să semnați condițiile contractuale ale asigurării. 
 
În timpul derulării contractului de asigurare: 

• trebuie să plătiți primele eșalonate de asigurare împreună cu prima pentru asigurarea de viață la care asigurarea de 
suplimentară este ataşată; 

• 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, conform datelor scadente agreate, în conformitate cu polița de asigurare și informările de 
plată primite 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 ordin de plată. 

 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
• Acoperirea începe la data intrării in vigoare a asigurării de bază/ la data aniversarii contractului/ la data repunerii în vigoare 

a Contractului de asigurare de bază, în funcție de momentul la care a fost cumpărată asigurarea suplimentară.  
• Durata minimă de contractare a prezentei Asigurări suplimentare este de 5 ani şi nu poate fi mai mică de 3 ani în cazul 

contractelor de bază cu o durată rămasă mai mică de 5 ani. 
• Asigurarea încetează la cererea expresă a Contractantului asigurării, la prima aniversare a contractului, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani de către Asigurat, la data atingerii numărului maxim de Indemnizaţii de asigurare plătite, la data 
decesului Asiguratului, la data pensionării anticipate/ la termen a Asiguratului, la data transformării Contractului de 
asigurare într-un contract liber de plata primelor, pe perioada preluării plăţii primelor de către Asigurător, pe perioada de 
întrerupere a plății primelor de asigurare.  

 

 

 Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
• Asigurarea suplimentară pentru pierderea involuntară a  locului de muncă poate fi reziliată printr-o simplă notificare 

adresată Asigurătorului prin intermediul agentului de asigurare sau poate fi transmisa la adresa asigurari@nn.ro.  
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