Planuri Financiare
pentru Copii
Asigurări de viață
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Câteva cuvinte
despre lucrurile
care contează
Aici vei găsi tot ce ai nevoie să știi despre
Planurile Financiare pentru Copii. Ce sunt,
cum funcționează, de câte tipuri sunt și ce
opțiuni ai. Dar înainte de a intra în toate
aceste detalii tehnice, vrem să-ți împărtășim
cea mai importantă descoperire din
experiența noastră de până acum.
Pentru părinții care ne sunt deja clienți,
Planurile Financiare pentru Copii nu sunt
despre economisire, investiții, și nici despre
asigurări. Toate acestea, deși foarte
importante, nu sunt lucrurile care contează
cu adevărat pentru ei. Bucuria de a privi cu
încredere în viitor. Asta contează.

Planurile financiare sunt despre un start
bun în viață, despre dragoste și protecție,
despre fericirea de a-ți vedea copilul
crescând. Iar dacă începi deja să te
gândești să pui bani deoparte, te felicităm.
Ești pe cale să faci ceva cu adevărat
important pentru viitorul copilului tău.
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Planurile Financiare
pentru Copii, explicate
pe înțelesul tuturor
Ce sunt, ce fac și care sunt opțiunile tale

Fără să exagerăm cu nimic,
Planurile Financiare pentru
Copii sunt o metodă simplă,
sigură și eficientă prin care
poți să pui bani deoparte
pentru cel mic.

Cu banii aceștia, la 18 ani va putea să facă
ce dorește. Să meargă la o școală mai
bună, să înceapă o mică afacere sau
să plece într-o călătorie în jurul lumii.
Simplificat la maximum, Planurile
Financiare pentru Copii înseamnă un
cont în care se acumulează suma de bani
pentru cel mic plus o asigurare de viață pe
numele tău care îl protejează. În funcție
de felul în care se acumulează banii, poți
alege din două tipuri de planuri financiare.
Planul Academica, care se bazează
pe economisire. Și planul GenT pentru
Copil, care se bazează pe investiții.
Vom vorbi pe rând despre fiecare.
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Simplu și sigur
Desigur, ai putea să pui bani deoparte și singur, deschizând un cont în bancă pe numele lui.
Doar pare mai simplu. În realitate, autodisciplina financiară e un lucru foarte greu de
realizat. Luna asta faci economii, luna viitoare apare ceva „important” și nu mai faci sau
poate chiar cheltuiești din banii strânși, spunându-ți că îi vei pune la loc într-o zi.
Un Plan Financiar pentru Copii e și un contract pe care îl faci cu tine însuți, nu doar cu noi.
E sigur. Copilul tău se bucură de protecția unei asigurări de viață. Banii lui rămân ai lui.
În caz de deces sau invaliditate, NN preia plata primelor.

Cinci lucruri care rămân
valabile indiferent de planul
financiar pe care îl alegi
Cu cât începi mai
devreme, cu atât
mai bine.

Un plan făcut din timp îl avantajează pe copilul tău pentru
că, la final, va avea mai mulți bani. Și te avantajează și pe
tine pentru că vei plăti mai puțin pentru asigurare decât
dacă, să zicem, ai fi făcut-o peste 2 ani.

Tu alegi suma
pe care o va primi
copilul tău la 18 ani.

Desigur, ai un consultant NN dedicat care să te sfătuiască.
Dar tu vei decide ce tip de plan financiar ți se potrivește
mai bine. În funcție de nevoile tale, puterea financiară,
apetitul pentru risc și planul financiar pe care îl alegi, suma
aceasta poate fi fixă sau variabilă.

Tot tu stabilești nivelul
și frecvența primelor.

Cu alte cuvinte, tu decizi cât din venitul tău vor fi primele de
asigurare. Și cât de des vei pune deoparte acești bani.
Anual, semestrial, trimestrial sau lunar.

Copilul tău e protejat
de o asigurare de viață.

În caz că, Doamne ferește, tu pățești ceva, NN preia plata
primelor. Planul copilului tău rămâne activ. De asemenea,
poți stabili și o sumă asigurată la deces.

Poți să renunți
oricând dorești.

Nu ne-am dori să se întâmple asta, dar dacă totuși asta
e ultima soluție, anunță-ți consultantul cât mai din timp.
Trebuie să știi că există niște costuri pe care le poți găsi
la noi pe site și pe care ți le poate explica mai bine
consultantul tău.
5

6

Planul
Academica
E un contract care se bazează pe economisire
și e cea mai simplă variantă de Plan Financiar pentru Copii
Nu implică niciun risc. Suma de bani pe care o va primi
copilul tău la majorat este fixă și garantată.

În cazul în care vrei ca suma asigurată să
crească, adică cel mic să primească mai
mulți bani la majorat, poți face asta anual,
cu ajutorul adaptării la inflație sau o dată la
3 ani, prin opțiunea de creștere garantată
a sumei asigurate.
Când copilul împlinește 18 ani, puteți hotărî
împreună cum veți primi banii. Toți o dată
sau în 5 rente anuale.

Iată un exemplu

Simona Soare de 30 de ani, a ales
un plan financiar „Academica“ pentru
fetița ei de cinci ani, Anastasia.
După o discuție cu un consultant NN,
Simona a decis în funcție de venitul ei
și al soțului că suma pe care și-ar dori
să o primească fiica ei la majorat
să fie de 17.500 lei. Cel mai convenabil
pentru ea a fost să plătească lunar,
122 lei. O parte din acești bani, în jur de
16 lei, merg către asigurarea de viață
- o plasă de siguranță pe care Simona
a făcut-o pentru Anastasia - asta
pentru că în cazul în care ea, Doamne
ferește, pățește ceva, noi rămânem
responsabili cu plata primelor.
De asemenea, în acest caz nefericit,
Anastasia va primi și suma asigurată
de 30.000 lei. La maturitatea
contractului, Anastasia va primi
garantat cei 17.500 de lei pentru care
mama ei a încheiat planul financiar.
7

8

Planul GenT
pentru Copil
Îi mai spunem și „planul financiar cu grade de risc”

Suma care se acumulează în contul copilului tău
se bazează pe investiții. GenT pentru Copil este un plan
financiar care se adaptează nevoilor tale. Concret, poți
mări sau micșora primele. Te lasă să fii flexibil, dar
îți oferă și protecție.
Cum îți investim banii?
Tu ne spui. În funcție de gradul de risc
pe care ești dispus să ți-l asumi.
Vrei un potențial câștig mai mare, îți asumi
un risc mai mare. Un risc mediu sau scăzut
îți poate aduce un câștig mai mic.
Consultantul NN îți va face un test care
îți va spune ce profil de risc ai.
E ok și să te răzgândești, GenT este
un plan foarte flexibil. Iar dacă, în timp
devii expert, poți sa îți schimbi tu singur
planul de investiții cu un altul - direct de pe
net - prin serviciul NN Direct. E simplu,
intri pe nndirect.ro

* Exemplul prezentat este o estimare, realizată
pe baza unui set de condiții standard. Estimarea
poate varia în funcție de mai mulți factori, cum
ar fi starea de sănătate, ocupație/hobby/sport/
rezidență și de situația financiară. Ratele de
rentabilitate anuală ale Programelor de Investiții
luate în calcul nu sunt garantate de NN Asigurări
de Viață S.A., astfel că riscul investiției vă
aparține în totalitate.

Un exemplu edificator*
Cristi Păcuraru, un medic de 35
de ani, a ales să facă un plan GenT
pentru băiețelul său, David de 2 ani.
Pentru ca la 18 ani să-i poată da o
sumă pe care a estimat-o la 33.500
de lei, Cristi va plăti prime lunare în
valoare de 191 lei. Ceea ce înseamnă
că 160 lei se duc pe investiții și 31 lei pe
asigurarea care îl protejează pe David.
GenT este un plan flexibil, iar Cristi
se poate hotărî oricând să mărească
primele. Caz în care noi ne vom
adapta, iar suma finală va fi mărită.
Fiind un plan care se bazează pe
investiții, Cristi știe că suma pe care o
va primi copilul la majorat nu este fixă,
ci variabilă. În schimb, suma asigurată
pe care David ar primi-o la decesul
tatălui a fost stabilită de la început la
50.000 lei și este garantată.
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Compară și alege planul
care ți se potrivește mai bine
Academica

GenT pentru Copil

De ce protecție beneficiezi
NN preia plata primelor pentru planul
financiar din momentul decesului
asiguratului până la sfârșitul perioadei
de plată. Beneficiarii desemnați de
tine primesc și suma asigurată în caz
de deces.

Beneficiarii desemnați de tine primesc
suma asigurată în caz de deces. NN
preia plata primelor din momentul
decesului sau invalidității asiguratului
până la sfârșitul perioadei de plată.

Cum se acumulează banii
Suma asigurată garantată la
sfârșitul contractului se constituie
prin investirea unei părți din primele
plătite, rezultată după reținerea
costurilor. Tot atunci copilul va primi
banii acumulați toți o dată sau în
rente anuale timp de 5 ani.

Din partea de primă destinată
investiției se cumpără unități de
fond în programele de investiții NN
pe care le alegi tu. Valoarea contului
fluctuează zilnic în funcție
de creșterea/scăderea prețului
unității de fond. La sfârșitul
contractului copilul va primi banii
acumulați: toți o dată sau în rente
anuale timp de 5 ani.

Ce extrabeneficii ai
Dacă optezi pentru plata anuală sau
semestrială a primei de asigurare
vei beneficia de o reducere.
O altă reducere o poți primi
dacă valoarea anuală a primelor
depășește un anumit plafon. Plus
un cadou pentru copil la împlinirea
vârstei de 7 sau 14 ani.

Dacă duci contractul până la capăt,
vei primi un bonus de loialitate
constând în returnarea unei părți din
taxa de administrare a poliței.
Plus un cadou pentru copil la
împlinirea vârstei de 7 sau 14 ani.

La ce vârstă se poate face
Părintele trebuie să aibă vârsta între
18 și 60 de ani. Copilul nu poate fi
mai mare de 17 ani.
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Părintele trebuie să aibă vârsta între
18 și 55 de ani. Copilul nu poate fi mai
mare de 15 ani.

Academica

GenT pentru Copil

Ce poți face pe parcursul contractului
Poți modifica frecvența de plată
a primelor.

Poți modifica frecvența de plată
a primelor și adăuga prime
suplimentare oricând. Poți mări sau
micșora valoarea primei de investiție
și a sumei asigurate.

Poți actualiza anual valoarea
primelor și a sumei asigurate în
funcție de inflație.

Poți actualiza anual valoarea
primelor și a sumei asigurate în
funcție de inflație.

Poți atașa opțiuni și asigurări
suplimentare: deces și invaliditate
din accident; asigurare de spitalizare
și intervenție chirurgicală în caz
de accident sau îmbolnăvire sau
asigurarea de afecțiuni grave.

Poți atașa opțiuni și asigurări
suplimentare: asigurări de deces,
invaliditate din accident; asigurare de
spitalizare și intervenție chirurgicală în
caz de accident sau îmbolnăvire sau
asigurarea de afecțiuni grave.

Ai opțiunea de preluare a plății
primelor în cazul invalidității sau
creșterea garantată a sumei
asigurate.

Poți transfera unități de fond sau
redirecționa primele pentru investiție
dintr-un program de investiții în altul,
în funcție de gradul de risc pe care
ești dispus să ți-l asumi. În plus, poți
retrage o parte din numărul unităților
de fond prin răscumpărare parțială,
contractul rămânând în vigoare.

După primii 3 ani de contract, poți
face răscumpărare totală, plătind
o taxă. Suma pe care o primești va
fi mai mică decât suma primelor
plătite, deoarece se scad costul
cu asigurarea de viață și costurile
de administrare. Nu recomandăm
răscumpărarea totală înainte de
termen, beneficiile sunt foarte mici.

După primii 2 ani de contract, poți face
răscumpărare totală plătind o taxă.
Valoarea totală a contului scade, iar
suma pe care o primești este mai mică
decât suma primelor plătite pentru
investiție deoarece se scad costurile
de administrare. Nu recomandăm
răscumpărarea totală înainte de
termen, beneficiile sunt foarte mici.

Dacă renunți în primii 3 ani, contractul
nu are valoare de răscumpărare.
Deci nu primești niciun ban.

Dacă renunți în primii 2 ani, contractul
nu are valoare de răscumpărare.
Deci nu primești niciun ban.
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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

34

12

78

56

12

90

Ordin
de plată

Numerar

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.

Poți plăti numerar
cu ajutorul foilor de
depunere pretipărite pe
care le primești odată cu
scrisoarea de informare
asupra plății.

56

34

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.

Mai multe detalii legate de modalitățile de plată
găsești pe www.nn.ro, în secțiunea Asistență.
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Trei lucruri
care contează
Să îți fie totul foarte clar
Ia legătura cu consultantul tău ori de câte ori ai vreo nelămurire.

Să îți fie ușor de plătit
Anunță-ți consultantul ori de câte ori ai vreo problemă
cu plata primelor, pentru a găsi o soluție. Rezilierea bruscă
a contractului îți poate aduce pierderi financiare importante.

Să găsim împreună soluții
De aceea te rugăm ca ori de câte ori ai vreo neclaritate, vrei să
schimbi ceva la contract, vrei să modifici primele, durata sau să
reziliezi, stai de vorbă cu consultantul tău înainte de a lua o decizie.
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Ai cea mai grea și mai
frumoasă „meserie” din lume
Ești părinte. Ai de făcut dintr-un copil mic, un om mare.
Ai un „job” care presupune răbdare, putere de muncă, nopți
nedormite, griji, sacrificii, dar și bucurii și satisfacții pe care
nu ți le poate aduce nimic altceva pe lumea asta. Tu decizi
ce faci mai departe. Tu știi mai bine ce contează pentru
viitorul lui. Oricum ar fi, și orice decizie ai lua, contează
pe noi pentru lucrurile care contează pentru tine.
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Cea mai clară broșură
e o întâlnire cu un
Consultant NN
Consultantul va asculta care sunt prioritățile tale

Îți va explica și îți va da sfaturi dacă ai nevoie, dar tu
ești cel care va decide cât ești dispus să pui deoparte.
Suma pe care o alegi nu trebuie să devină o corvoadă.
Faci ceva pentru copilul tău și trebuie să te bucuri de asta.
NN Asigurări de Viață
Str. Costache Negri nr. 1-5,
Sector 5, 050552, București
021 9464

Important de menţionat este faptul
că produsele descrise în această
broşură nu au fost înregistrate
conform Legii din SUA privind
titlurile de valoare şi nu pot fi oferite
spre vânzare sau vândute în Statele
Unite sau către ori în contul oricărui
resortisant american („US Person”).
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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

