Planuri
Protecție de Grup
cu acoperire extinsă
Asigurări de viață
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Motivarea cea mai
bună este să-i arăți
angajatului tău că
munca lui contează
Arată-ți aprecierea cu ceva mai valoros decât banii în sine

Dacă vrei să faci ceva care chiar contează pentru
angajații tăi, fă-le o asigurare de viață. Investiția e relativ
mică, iar beneficiile sunt mari. Și pentru tine, și pentru ei.
După cum știi, desigur,
un angajat motivat este
una din cele mai importante
resurse dintr-o companie.

Beneficiile se văd în atmosfera de lucru,
proactivitate, productivitate și până la
urma, în bani. Angajații vor simți că sunt
importanți pentru tine. Asigurarea îi
protejează pe ei și le protejează familiile
în caz că ei nu i-ar mai putea apăra.
În plus, asigurarea poate fi extinsă și
pentru partenerul de viață. Angajații se
simt apreciați iar tu ești câștigat.
Oricare ar fi planurile tale de viitor, vrem
să te asigurăm că poți conta pe noi pentru
angajații care contează pentru tine.
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Ce sunt planurile
Protecție de grup?
Sunt asigurări de viață individuale care
încheiate împreună își multiplică beneficiile

Pentru angajatori, planurile Protecție de grup sunt un
mod isteț de a-și motiva angajații, oferindu-le un pachet
de beneficii valoroase. Pentru angajați, reprezintă o
recunoaștere și un motiv în plus să își aprecieze locul
de muncă și angajatorul.

Cui se adresează?
Planurile Protecție de grup se adresează
în egală măsură atât companiilor mari,
cât și micilor intreprinzători aflați la
început de drum, care, cu ajutorul
asigurărilor de grup, pot să acorde
angajaților lor beneficii
de multinațională.

Adică pot să arate că le pasă de angajații
lor. Poate la fel de mult ca de propria
familie. Avem pachete de soluții pentru
orice situație. Ce este important de
reținut este faptul că îți putem oferi soluții
financiare personalizate, susținute prin
servicii de calitate.
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Câteva detalii despre contract
Contractul are durată de un an,
cu posibilitate de reînnoire. Desigur,
tu alegi frecvența de plată cea mai
convenabilă. Poți plăti lunar, trimestrial,
semestrial sau anual. Beneficiarii
asigurării de grup sunt angajații tăi,
cu excepția acoperirii de deces unde
beneficiarii sunt cei desemnați de către ei.

Pe parcursul anului contractual pot fi
adăugați sau retrași membri dintr-un plan
de beneficii. La reînnoirea contractului
pot fi efectuate și alte schimbări:
adăugare sau renunțare la componente
de protecție, adăugare de noi planuri de
beneficii, modificarea sumelor asigurate
ori a frecvenței de plată.

Ai avantaje clare:
• E o metodă de motivare eficientă și ieftină
• Produsul este flexibil, poți alege ușor opțiunile
• Contractul e adaptabil, pe parcurs poți să schimbi
membrii incluși în asigurare
• Asigurarea de grup e valabilă și în țară și în străinătate
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Ce condiții trebuie
să îndeplinească
angajații?
Sunt patru criterii pentru
a fi incluși în grupul asigurabil
Să aibă vârsta cuprinsă între 16 - 64 ani.
Să fie apți de muncă.
Să aibă consult medical periodic.
Niciunul dintre membrii grupului să nu fi fost în concediu
medical pentru aceeași cauză pe o perioadă mai mare
de 30 de zile în ultimul an calendaristic.
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Pachetul cu
toate tipurile
de protecție
Ne-am uitat cu atenție la situațiile în care angajații au
nevoie de protecție și pe lângă acoperirile cuprinse în mod
obișnuit în orice asigurare de viață, am adăugat opțiuni
specifice unei asigurări la locul de muncă.
PROTECȚIE DE GRUP CU ACOPERIRE EXTINSĂ
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Deces
din orice cauză

Acoperă riscul de deces din orice cauză (accident
și îmbolnăvire) survenit pe parcursul valabilității
contractului de asigurare. Indemnizația de asigurare
este suma asigurată și va fi plătită de Asigurator
beneficiarilor desemnați de Asigurat. În cazul în care
decesul se produce în afara teritoriului României,
în plus față de suma asigurată, se acordă o
indemnizație suplimentară egală cu minimul dintre
cheltuielile de repatriere și 25% din suma asigurată.

Deces
din accident

Acoperă riscul de deces din accident pe perioada
de valabilitate a acestei componente. Indemnizația
de asigurare este suma asigurată din contract și va fi
plătită de Asigurator beneficiarilor desemnați de
Asigurat. În cazul în care decesul se produce în afara
teritoriului României, față de suma asigurată, se acordă
o indemnizație suplimentară egală cu minimul dintre
cheltuielile de repatriere și 25% din suma asigurată.

Invaliditate
permanentă
din accident

Acoperă invaliditatea din cauza unui accident conform
listei specifice incluse în condițiile contractuale.
Indemnizația este maximum 100% pe an din suma
asigurată. În cazul invalidității din accident, într-un
mijloc de transport în comun, se acordă un supliment
de indemnizație de 25% din suma asigurată.

Invaliditate totală
permanentă
din îmbolnăvire
și accident

Acoperă gradul I de invaliditate și gradul II
nerevizuibil. Adică pierderea capacității de muncă,
de a exercita orice profesie sau meserie din cauza
unei îmbolnăviri sau a unui accident. Indemnizația
de asigurare este egală cu suma asigurată stabilită
pentru respectiva persoană.

Spitalizare
din accident

Acoperă spitalizarea apărută ca urmare a unui
accident. Sunt acoperite zilele de spitalizare, mai
puțin primele 3. Numărul acoperit este de 180 zile
pe an în total sau 90 de zile pe an pentru același
motiv. Indemnizația este dată de suma asigurată
multiplicată cu numărul de zile de spitalizare,
primele trei zile fiind deduse din calculul indemnizației.

Spitalizare
din îmbolnăvire
și accident

Acoperă spitalizarea apărută ca urmare a unei
îmbolnăviri sau a unui accident. Indemnizația este
dată de suma asigurată multiplicată cu numărul de
zile de spitalizare, primele două zile fiind deduse din
calculul indemnizației. Sunt acoperite zilele efective
de spitalizare (180 de zile pe an în total sau 90 de zile
pe an pentru același motiv).

Intervenție
chirurgicală
din accident

Acoperă intervenția chirurgicală determinată de un
accident. Lista completă a intervențiilor chirurgicale
este inclusă în anexa condițiilor contractuale.
Indemnizația de asigurare este maximum 100%
din suma asigurată.

Intervenție
chirurgicală
din îmbolnăvire
și accident

Acoperă intervenția chirurgicală din cauza unei
îmbolnăviri sau a unui accident, lista completă a
intervențiilor acoperite fiind disponibilă ca anexă
la condițiile contractuale. Indemnizația de asigurare
este maximum 100% din suma asigurată.
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Convalescență
în caz de accident

În cazul în care convalescența urmează unei
perioade de spitalizare continuă, mai mare de trei
zile, asiguratul va beneficia de o indemnizație de
asigurare pentru convalescență egală cu cea plătită
pentru spitalizarea în caz de accident.
Numărul maxim de zile de convalescență într-un an
este de 180 zile și maximum 90 zile pentru același
eveniment asigurat.
Această componentă se atașează în mod obligatoriu
componentei de spitalizare din accident.

Convalescență
din îmbolnăvire
și accident

În cazul în care convalescența urmează unei
perioade de spitalizare continuă din îmbolnăvire
sau accident, mai mare de două zile, asiguratul
va beneficia de o indemnizație de asigurare pentru
convalescență egală cu cea plătită pentru
spitalizarea în caz de îmbolnăvire și accident.
Numărul maxim de zile de convalescență într-un an
este de 180 zile și maximum 90 zile pentru același
eveniment asigurat.
Această componentă se atașează în mod obligatoriu
componentei de spitalizare din îmbolnăvire și
accident.

Afecțiuni grave

Acoperă diagnosticarea pentru prima dată cu una
dintre afecțiunile grave sau efectuarea uneia dintre
intervențiile chirurgicale menționate în condițiile
contractuale. Asiguratul primește întreaga
indemnizație.
Prin afecțiuni grave se înțeleg exclusiv afecțiunile sau
intervențiile chirurgicale enumerate în continuare și
care respectă definițiile din condițiile contractuale:
cancer, infarct miocardic acut, accident vascular
cerebral major, transplant de organe majore și
măduvă osoasă, scleroză multiplă, insuficiență
renală cronică, encefalită acută, plegie/paralizie,
tumori intracraniene benigne, boala Alzheimer, boala
Parkinson, intervenție chirurgicală pentru by-pass
coronarian, intervenții chirurgicale ale valvelor
cardiace, traumatism cranian major, pierderea totală
a vederii, pierderea a două sau mai multe membre.

Incapacitate
temporară
de muncă
din orice cauză

Acoperă incapacitatea temporară de muncă
din cauza unui accident sau a unei îmbolnăviri.
Indemnizația de asigurare acoperă perioada de
concediu medical și se calculează înmulțind suma
asigurată cu numărul de zile de concediu.
Maxim 180 de zile pe an sau maxim 90 de zile pentru
aceeași afecțiune. Primele trei zile sunt deduse din
calculul indemnizației.

Incapacitate
temporară de
muncă
din accident

Acoperă incapacitatea temporară de muncă din cauza
unui accident. Indemnizația de asigurare acoperă
numărul de zile de concediu medical acordate de
un medic specialist și se calculează ca suma asigurată
multiplicată cu numărul de zile de concediu medical.
Beneficiar este Asiguratul. Se acoperă maximum 180
de zile pe an, maximum 90 de zile pentru aceeași
afecțiune, iar primele 3 zile sunt deduse din calculul
indemnizației. Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Fracturi

Acoperă producerea de fracturi, doar din accident,
conform listei din Condițiile Contractuale.
Indemnizația este procent din suma asigurată,
până la un maxim de 100%, beneficiar fiind
Asiguratul.

Arsuri

Acoperă producerea de arsuri, doar din accident,
conform listei incluse în condițiile contractuale.
Indemnizația este procent din suma asigurată, până
la un maxim de 100%, iar beneficiar este Asiguratul.

Naștere

Este singura componentă care se adresează în mod
exclusiv femeilor (angajate sau soțiile/partenerele
angajaților). Beneficiar este Asiguratul, iar indemnizația
de asigurare este suma asigurată.

Cheltuieli
medicale

Este o componentă care poate fi oferită doar
împreună cu una dintre următoarele acoperiri:
spitalizare, intervenție chirurgicală sau afecțiuni
grave. Indemnizația de asigurare este suma asigurată
per eveniment asigurat.
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Pachetul simplu
pentru companii
mici
Oferta cuprinde patru componente și este special gândită
pentru cei care își doresc un pachet minimal de asigurări.
Nivel 1
Componente

Riscuri din
accident

Riscuri din orice altă cauză
(îmbolnăvire și accident)

Deces

10.000 lei

10.000 lei

Invaliditate

10.000 lei

10.000 lei

Intervenție chirurgicală

1.000 lei

1.000 lei

Spitalizare

100 lei

100 lei

Componente

Riscuri din
accident

Riscuri din orice altă cauză
(îmbolnăvire și accident)

Deces

20.000 lei

20.000 lei

Invaliditate

20.000 lei

20.000 lei

Intervenție chirurgicală

2.000 lei

2.000 lei

Spitalizare

200 lei

200 lei

Nivel 2
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Mai clar, din câteva
exemple*
Ca să îți faci o idee asupra costurilor,
am făcut niște calcule valabile pentru
un grup asigurat de 20 membri,
format în mod egal din femei și
bărbați, cu vârsta medie de 35 de ani.
Pentru un pachet cu componente
care acoperă riscul din orice cauză
și nivelul 1 de sume asigurate, prima
anuală pe grup este de 1.613 lei, iar
prima anuală pe membru de 80 lei.
Pentru un pachet cu componente
care acoperă riscul din accident și
nivelul 1 de sume asigurate, prima
anuală pe grup este de 1.275 lei, iar
prima anuală pe membru de 64 lei.
Pentru un pachet cu componente
care acoperă riscul din accident și
nivelul 2 de sume asigurate, prima
anuală pe grup este de 1.701 lei, iar
prima anuală pe membru de 86 lei.

* Exemplele de mai sus sunt orientative,
primele/sumele pot fi diferite în funcție de
condițiile specifice fiecărei companii.
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Trei lucruri
care contează
Să primești explicații clare
Și mai ales rapide pentru orice nelămurire.

Să știi că ne pasă
Suntem atenți la nevoile angajaților și la prioritățile tale.

Să te simți stăpân pe viitorul companiei tale
Ia legătura cu noi, orice problemă ai avea cu contractul.

Cum plătești?
Plata se face prin transfer bancar de
către contractantul asigurării, în contul
RO44INGB0001000113418937 –
ING Bank, pe baza documentului de
plată (decont) transmis în prealabil,
care conține toate detaliile necesare
pentru efectuarea plății.
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Cea mai bună broșură
este o discuție cu un
Consultant NN
Stabilește-ți o întâlnire cu unul dintre specialiștii noștri

Orice nelămurire ai mai avea, cel mai bine este să o clarifici
la o discuție față în față. Consultantul îți va spune cum poți
structura programul de protecție, cum poate fi reînnoit
contractul sau ce e de făcut în cazul unui eveniment asigurat.

NN Asigurări de Viață
Str. Costache Negri nr. 1-5,
Sector 5, 050552, București

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

NNAV 12V3 0820

021 9464

