Număr înregistrare (Sediul Central)

F08
Formular pentru primă suplimentară (top up)
1 Date de identificare
Număr contract

Tip contract

Nume și prenume
Persoană Asigurată
Nume Contractant
Nume Plătitor
CNP/Codul fiscal
al Plătitorului

Carte de identitate
Plătitor (seria/nr.)

Prima suplimentară

Lei/USD

Nr. OP

Sursa fondurilor

Din valoarea primei suplimentare se vor cumpăra unități de fond la prețurile aferente datei procesării efective a
solicitării. Prețurile vor fi calculate și făcute publice în următoarea zi lucrătoare după procesarea solicitării.
Atenție! Acestea vor fi diferite de prețurile din data semnării formularului.
Consultantul dumneavoastră vă va informa asupra limitei minime existente în ceea ce privește prima
suplimentară.
Pentru sume ce depășesc echivalentul în RON a 15.000 EUR vă rugăm să atașați o copie a actului de identitate și
o declarație privind sursa fondurilor.
2 Alocarea primei suplimentare pe programe de investiții

Pentru contractele în lei

Pentru contractele în
dolari (USD)

Procent
Programul NN Clasic

%

Programul NN Dinamic

%

Programul GLOBAL OPPORTUNITIES

%

Programul GLOBAL REAL ESTATE

%

Programul COMMODITY ENHANCED

%

Programul ROȘU
Programul ALB
Programul ALBASTRU
Programul VERDE

%
%
%
%

Conform Noului Cod Civil (art. 2234, alin 2), nu se vor putea efectua răscumpărări parţiale în primele 6 luni de la
data emiterii contractelor.
NN Asigurări de Viață S.A.
Str. Costache Negri nr. 1-5,
Sector 5, 050552 București, România

T +40 21 9464
T +40 21 402 85 80
F + 40 21 402 85 81

www.nn.ro
asigurari@nn.ro
pensii@nn.ro

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 160; Registrul Comerțului: J40/475/1997; Cod Unic de Înregistrare: 9100488; Societate autorizată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cod RA-012/10.04.2003; Cod LEI: 549300GK7Z9RSNNVFB27; Capital social subscris și vărsat la 28.06.2019: 120.491.626 lei

Consultantul dumneavoastră vă va informa asupra taxei de răscumpărare şi a limitelor de sumă existente.
Menţionăm că, în afara sumei specificate de dumneavoastră, din cont va fi retrasă şi taxa de răscumpărare
aferentă.
Vă rugăm să atașați o copie după ordinul de plată (OP) prin care s-a achitat prima suplimentară. În lipsa acestui
document prima suplimentară nu va fi procesată.
Primele suplimentare pot fi achitate exclusiv prin transfer bancar. Nu se acceptă plata în numerar.
În cazul unui plătitor terț, vă rugăm să atașați o copie a cărții de identitate a acestuia, semnată în original sau,
după caz, o copie a certificatului de înregistrare și a actului constitutiv ale plătitorului, semnate și ștampilate în
original. Într-o asemenea situație, contractantul se obligă să informeze terța persoană că nu mai are nici un
drept prezent sau viitor asupra sumei depusă cu titlu de primă suplimentară în contractul de asigurare
menționat.

Data semnării formularului

Semnătura (și ștampila)
Contractantului Asigurării

Agenția

Nume prenume Agent de
Asigurare/Reprezentant
Broker
Cod ASF Agent de Asigurare/Reprezentant Broker
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