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Dacă ai ajuns să realizezi că ești supus 
mai multor riscuri și ar fi bine să fii 
asigurat în caz că ți se întâmplă ceva, 
atunci credem că te va interesa 
această broșură. 

În continuare vei găsi și o listă de 
situații pentru care am făcut asigurări 
suplimentare, pe care le poți atașa 
contractului tău de asigurare.

Pentru noi contează să ne putem adapta la nevoile 
fiecărui client în parte.

Sau poți 
să-i zici broșura 
cu alte lucruri 
care contează 
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Probabil că știi la ce ne referim. Te uiți 
la televizor, mergi pe stradă, așa că 
nu o să te mire dacă îți spunem că trăim 
în vremuri cu grad mai ridicat de risc.

De exemplu, în 2021, România a fost  
pe primul loc în Uniunea Europeană  
la numărul de decese cauzate 
de accidente rutiere la un milion  
de locuitori*.

Pentru că știm cât de important este 
să poți să îți reevaluezi economiile. 

De aceea, în cazul în care ai un produs 
cu componentă de economisire, 
îți oferim opțiunea de mărire a sumei 
asigurate, cu un procent între 10%  
și 30%. Poți să faci asta o dată la 3 ani, 
fără evaluare medicală.

În cazul în care suferi de o invaliditate 
poți primi o sumă de bani imediat. 
Ai și opțiunea ca în această situație 
primele să fie plătite de noi, astfel încât 
contractul de asigurare să continue 
până la scadență. Lucru care, mai ales 
dacă tu ești unicul susținător al familiei, 
este o bună opțiune.

Ne schimbăm 
odată cu 
vremurile 

Îți oferim 
flexibilitate

* Sursa: Romania.representation.ec.europa.eu 
- Numărul de decese cauzate de accidente 
rutiere la un milion de locuitori, martie 2022

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/siguranta-rutiera-ue-numarul-deceselor-2021-ramane-cu-mult-sub-nivelul-de-dinainte-de-pandemie-2022-03-30_ro
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În momentul în care ai o asigurare principală, 
pe parcurs poți să-i mai atașezi alte asigurări 
suplimentare. Da, poți să le atașezi și la începutul 
contractului, dar poți s-o faci și la aniversările 
ulterioare, adică de fiecare dată când contractul 
tău „împlinește” încă un an.

Te asigurăm din mers 
fără să te punem 
pe drumuri

Te protejăm 
fix cât ai nevoie 
Asigurările noastre sunt flexibile. Îți poți alege  
o asigurare suplimentară care să te protejeze  
în perioada în care te simți supus unui risc mai mare.
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Contează și banii, 
dar cel mai mult contează
să te asiguri că totul o să fie bine.
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ASIGURĂRI ȘI OPȚIUNI SUPLIMENTARE

Scutirea de plată
a primelor

Deces 
din accident

Pierderea  
involuntară a  
locului de muncă

Incapacitate  
de muncă cauzată  
de o invaliditate

Invaliditate 
din accident

Mărire garantată 
a sumei asigurate

Vârsta de 
intrare în 
asigurare

Vârsta minimă de 
intrare în asigurare 
este de 16/18 ani.

Vârsta minimă de 
intrare în asigurare 
este de 16/18 ani.

Vârsta minimă de 
intrare în asigurare 
este de 18 ani.

Vârsta minimă de  
intrare în asigurare  
este de 16/18 ani.

Vârsta minimă de  
intrare în asigurare  
este de 16/18 ani.

Vârsta minimă de  
intrare în asigurare  
este de 16/18 ani.

Durata
asigurării

Este egală cu durata 
contractului de 
asigurare maxim 
până la 65 de ani.

Trebuie să fie mai 
mică sau egală cu 
cea corespunzătoare 
plății primelor pentru 
contractul de 
asigurare principal, 
dar nu mai mult  
de data la care 
împlinești 65 de ani.

Este egală cu durata 
contractului de 
asigurare principal,  
dar nu poate fi mai 
mică de 5 ani în 
cazul contractelor 
noi sau 3 ani în cazul 
contractelor în 
desfășurare cu o 
durată rămasă mai 
mică de 5 ani.

Minim 5 ani, mai mică 
sau egală cu cea 
corespunzătoare plății 
primelor pentru 
contractul de asigurare 
principal, dar nu mai 
mult de data la care 
împlinești 65 de ani.

Trebuie să fie mai mică 
sau egală cu cea 
corespunzătoare plății 
primelor pentru 
contractul de asigurare 
principal, dar nu mai 
mult de data la care 
împlinești 65 de ani.

Poate fi egală cu maxim 
durata contractului 
minus 1 an, cu condiția 
să fie multiplu de 3 ani.

Beneficiile
asigurării

În cazul invalidității, 
NN preia plata 
primelor viitoare  
pe contractul 
de asigurare.

În cazul decesului din 
accident, beneficiarii 
vor intra in posesia 
Sumei asigurate.

În cazul pierderii 
involuntare a 
locului de muncă, 
NN plătește suma 
asigurată aleasă 
de Contractantul 
asigurării.

În cazul în care 
asiguratul dobândește  
o invaliditate în urma 
unei îmbolnăviri 
sau a unui accident 
grav care duce la 
pierderea capacității 
de muncă, acesta va 
primi suma asigurată. 
Suplimentar, poate primi 
și un beneficiu pentru 
achiziționarea unui 
scaun cu rotile.

Dacă un accident 
provoacă o invaliditate, 
persoanei asigurate  
i se va acorda un procent 
din suma asigurată, în 
funcție de invaliditate, 
asociat pierderii suferite, 
până la maxim 200%.

Creșterea sumei 
asigurate cu 10, 20 sau 
30%, fără evaluare 
medicală, la fiecare 3 ani 
de contract. Odată cu 
suma, va crește și prima 
de asigurare.
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Plătești 
cum dorești
Dacă ai optat pentru ele, alături de prima pentru contractul 
principal vei plăti și primele pentru asigurările suplimentare. 
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


Te informăm 
până la întâlnirea 
cu consultantul 
Cel mai bine este să te sfătuiești și cu un consultant 
de-al nostru, înainte să iei o decizie.  
Poți să suni la 021 9464 sau să-ți alegi un consultant  
de pe site-ul nostru.
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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

NN Asigurări de Viață

http://www.nn.ro

