
Asigurări de viață 

Planuri de
Protecție
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Ți-am pus această întrebare pentru că 
am vrut să-ți fie mai clar de ce merită 
să-ți faci o asigurare de viață. Ca să 
protejezi ce ai tu mai drag pe lume. 
Și orice răspuns ai da la întrebarea 
noastră, contează pe noi pentru lucrurile 
care contează pentru tine. 

Ce este
o asigurare de viață? 
Probabil că știi deja ce înseamnă. Este 
o sumă de bani pe care familia ta o 
primește în caz că, Doamne ferește, 

ție ți se întâmplă ceva. Dar asigurarea 
înseamnă mai mult decât atât. Și poate 
fi definită în foarte multe feluri. 
Poți să o privești ca pe o plasă de 
protecție pentru cei dragi. Sau ca pe 
un fel de bodyguard pentru familia 
ta. Cea mai frumoasă definiție însă o 
știm tot de la unul dintre clienții noștri. 
El ne-a spus că asigurarea de viață 
e o declarație de dragoste. Pe care 
o faci celor dragi pentru că vrei să-i 
știi protejați chiar și când tu nu ai mai 
putea să o faci. 

Ia-ți o pauză. Și gândește-te la lucrurile cu adevărat 
importante din viața ta. La oamenii pe care îi iubești și 
pentru care te simți responsabil, la ce ai realizat până 
acum și la ce-ți dorești pentru viitor, la locurile unde vrei 
să ajungi, la lucrurile care te fac fericit.

Ce contează  
cu adevărat  
pentru tine?
Nu te grăbi să dai un răspuns
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Asigurarea de viață e 
baza activității noastre. 
Toate produsele noastre au și o asigurare 
de viață inclusă. 
În funcție de lucrurile pe care ți le dorești, îți poți 
încheia și alte contracte. De exemplu dacă vrei ceva 
pentru visele și proiectele tale de viitor poți să faci 
niște planuri de economisiri sau investiții. Sau poate 
pentru tine contează mai mult să economisești pentru 
vârsta pensionării. E alegerea ta.
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Planul 
Prudent 30
Planul Prudent 30 este o asigurare de viață clasică

Planul asigură riscul de deces din orice cauză. E garanția 
că familia ta va primi suma asigurată stabilită în acest caz 
nedorit pentru a depăși posibilele dificultăți financiare. 
Dacă până la finalul contractului beneficiarii nu primesc 
nicio despăgubire, tu vei primi înapoi o parte din banii 
plătiți pe asigurare.

Cum funcționează? 
Primul pas e să stabilești suma asigurată 
și beneficiarul asigurării. Adică pe cine 
vrei să protejezi și suma de bani pe 
care o va primi în caz de deces. Suma 
asigurată o stabilești împreună cu 
consultantul tău în funcție de venitul 
pe care îl ai, riscurile la care ești expus, 
valoarea datoriilor. Apoi, în funcție de 
suma asigurată se calculează valoarea 
primelor, pe care le poți plăti lunar, 
trimestrial, semestrial sau anual. 
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Dacă vrei, poți să schimbi pe parcurs 
beneficiarii asigurării. 
Produsul este flexibil. Poți să-ți 
modifici suma asigurată, începând 
cu al doilea an contractual. Mai mult, 
dacă în viața ta are loc un eveniment 
fericit - te căsătorești, devii părinte, îți 
cumperi o locuință - poți să-ți crești 
suma asigurată și implicit prima, fără 
evaluare medicală. Singurul lucru bătut 
în cuie este responsabilitatea noastră 
de a achita integral suma asigurată 
beneficiarului ales de tine.

Iată un exemplu

Mircea Crăciun este un client de-al 
nostru de 35 de ani, din București, 
care tocmai s-a mutat cu familia 
într-un apartament luat pe credit. 
A trebuit să facă pasul, pentru că are 
un băiețel de 2 ani, iar chiria pe care o 
plăteau în fosta casă, era cu mult 
peste rata pe care o au acum.
Mircea a vorbit cu un consultant 
pentru un plan de protecție.
Acum Mircea are o asigurare Prudent 
30, care, în caz de deces, îi va acoperi 
creditul de 150.000 de lei. Prima este 
de 80 de lei pe lună, dar Mircea 
preferă să o plătească anual, atunci 
când își primește bonusul de la firma 
de construcții unde este angajat.
Iar dacă la finalul contractului Mircea 
este bine sănătos, va primi înapoi 
5.760 de lei, adică 30% din suma 
primelor nete plătite.

„ Mai mult, la finalul 
contractului, dacă nu ai 
niciun eveniment 
asigurat, vei primi 
înapoi 30% din primele 
plătite pentru 
asigurarea de viață.”
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Ca să-ți fie totul foarte clar, urmărește informațiile 
despre planul PRUDENT 30 în următorul tabel:

PRUDENT 30

De ce
protecție
beneficiezi

Beneficiarii desemnați de tine vor primi suma 
asigurată în momentul decesului asiguratului.
Asigurarea este disponibilă pe perioadă 
determinată, dar maxim până la vârsta de 75 de ani.

Cum se
acumulează banii

Primele plătite asigură numai partea de protecție. 
Nu este disponibilă și o componentă de economisire. 

Ce
extra beneficii ai

Dacă optezi pentru plata anuală sau semestrială  
a primei de asigurare vei beneficia de o reducere.  
Dacă nu ai nici un eveniment până la sfârșitul 
contractului, vei primi 30% din primele plătite  
pentru Prudent 30.

La ce vârstă
se poate face

În momentul încheierii contractului de asigurare poți 
să ai între 16/18 și 65 de ani.

Ce poți face 
pe parcursul 
contractului

Poți modifica frecvența de plată a primelor.
Poți ține pasul cu inflația actualizând anual valoarea 
primelor și a sumei asigurate. Poți atașa opțiuni și 
asigurări suplimentare:
• invaliditate din accident;
• asigurări de spitalizare și intervenție chirurgicală 
din accident sau îmbolnăvire;
• asigurarea suplimentară pentru afecțiuni grave;
• opțiunea de preluare a plății primelor în cazul 
invalidității.

Ce se întâmplă 
dacă reziliezi 
contractul înainte 
de maturitate

Nu există valoare de răscumpărare.
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SMART cuprinde 4 tipuri de protecții: 
asigurare de deces din orice cauză, 
asigurare de deces din accident, 
asigurare de spitalizare în caz de 
accident, asigurare de intervenție 
chirurgicală în caz de accident.
Suma asigurată e fixă. 
Important de știut: contractul nu are 
valoare de răscumpărare, adică dacă 
vrei să-l întrerupi, din păcate nu poți 
primi niciun ban înapoi.

Prețul e mic. 
Vezi tabelul cu toate sumele. Prima este 
anuală și crește în funcție de vârstă și  
de suma asigurată. 

Și încă o chestie smart. 
Poți să-ți faci un plan SMART pentru 
toată familia. E mult mai ieftin. 
De exemplu, în loc să închei 2 contracte 
și să dai 153 de lei pentru tine și încă pe 
atât pentru soțul sau soția ta, poți să dai 
doar 190 de lei pentru un pachet care vă 

acoperă pe amândoi și faci o economie 
de 116 lei. Iar cu 30 de lei în plus pe an 
și copiii sunt acoperiți prin „asigurarea 
în caz de spitalizare și intervenție 
chirurgicală din accident”.

Cât și când plătești 
Poți plăti în 5 tranșe anuale iar valoarea 
primelor este bătută în cuie.

Planul Smart
Un pachet minimal, în caz de „S.O.S.” 

Este cea mai simplă și ieftină asigurare pe care ți-o poți 
face care te protejează timp de 5 ani. Evident, după ce 
trec cei 5 ani, și totul merge bine poți să reînoiești 
contractul. 
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Smart pentru unu Prima anuală (RON)

Interval de vârstă Pachet Mic Pachet Mare

18 - 30 153 206

31 - 40 208 295

41 - 50 344 503

Smart pentru doi Prima anuală ( RON )

Interval de vârstă Pachet Mic Pachet Mare

18 - 30 / 18 - 30 190 256

18 - 30 / 31 - 40 225 312

18 - 30 / 41 - 50 319 455

31 - 40 / 31 - 40 260 368

31 - 40 / 41 - 50 354 511

41 - 50 / 41 - 50 448 654

La ce valoare te poţi asigura? 
Asta depinde de ce pachet alegi

Acoperire Pachet Mic Pachet Mare

Deces din accident 20 000 30 000

Deces din orice cauză* 20 000 30 000

Spitalizare din accident ( pe zi ) 50 50

Intervenție chirurgicală din accident 500 500

* în primul an de asigurare este acoperit doar riscul de deces din accident; nu este acoperit riscul 
de deces cauzat de afecțiunile pre-existente încheierii acestei asigurări.

 Pentru detalii privind riscurile acoperite și excluderile, te rugăm să consulți condițiile contractuale.

Alege tipul de Smart care îți convine mai mult
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Plătești 
cum dorești
Recomandarea noastră este să plătești online, prin 
NN Direct. Este cel mai simplu. Și nu plătești comision. 

Intri pe nndirect.ro, faci plata și 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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Vrem să îți fie 
foarte clar ce cumperi. 
Toate produsele noastre au și o asigurare de viață inclusă. 
În funcție de lucrurile pe care ți le dorești, îți poți încheia 
și alte contracte. De exemplu poți să faci niște planuri de 
economisiri sau investiții. Sau poate vrei să economisești 
pentru vârsta pensionării. 
E alegerea ta. Vrem doar să știi că poți conta pe noi 
pentru orice contează pentru tine. 
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Și-ar mai fi câteva lucruri 
pe care ți le poate explica 
mai bine un Consultant
Ia legătura cu unul dintre specialiștii noștri 

Din experiența noastră am învățat  
că niciun material informativ nu se 
compară cu o discuție față în față 
cu un consultant NN. 

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




