Număr înregistrare (Sediul Central)

F09
Formular pentru transferul uniturilor și redirecționarea primelor
1 Date de identificare
Număr contract

Tip contract

Nume și prenume
Persoană Asigurată
Nume Contractant
2 Transfer de unituri

Unituri inițiale,
de acumulare și
de loialitate*

Procent
transferat

Din programul de investiții

>
>
>
>
>

%
%
%
%
%

Unituri de
investiții

În programul de investiții

>
>
>
>
>

%
%
%
%
%

Pentru transferul unităților de fond, valoarea contului se va calcula utilizând prețurile aferente zilei 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.
În fiecare an de asigurare, primele două transferuri de unituri sunt gratuite. În cadrul unui singur transfer de
unituri se pot transfera atât uniturile inițiale, de acumulare, de loialitate, cât și cele de investiții.
Următoarele transferuri sunt însoțite de o taxă care vă va fi comunicată de consultantul dumneavoastră de
asigurare.
Pentru contractele încheiate începând cu 1 februarie 2017, transferul de unituri între fonduri este posibil între
NN Clasic, NN Dinamic, Global Opportunities, Global Real Estate şi Enhanced Commodity.
Pentru contractele încheiate înainte de 1 februarie 2017, transferul de unituri între fonduri este posibil astfel:
• din Bond, Mixt25, Mixt50, Mixt75 şi Equity în NN Clasic, NN Dinamic, Global Opportunities, Global Real
Estate şi Enhanced Commodity;
• între NN Clasic, NN Dinamic, Global Opportunities, Global Real Estate şi Enhanced Commodity, în orice
combinaţie;
• între Bond, Mixt25, Mixt50, Mixt75 şi Equity, în orice combinaţie;
Atenţie, însă, transferul din fondurile noi în fondurile vechi nu este disponibil.
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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

*La contractele de tip Merit, Mentor în dolari, uniturile inițiale, de acumulare și de loialitate pot fi transferate
numai între programele de investiții Verde și Albastru, iar redirecționarea primelor poate fi efectuată numai
spre programele Verde și Albastru.

Atenţie! Atât pentru transferul unităţilor de fond, cât şi pentru redirecţionarea primelor, procentul trebuie să fie
număr întreg.

3 Redirecționarea primelor

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

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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