
Planuri  
Protecție de Grup  
cu acoperire standard

Asigurări de viață 
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În plus, sunt una dintre cele  mai bune 
metode de motivare. După cum știi 
desigur, orice om își dorește apreciere, 
siguranţă și protecţie din partea 
companiei la care lucrează. Angajaţii 
motivaţi se concentrează mai bine 
asupra muncii lor, își iubesc job-ul mai 

mult, se implică mai mult și asta se vede 
în rezultate concrete. Asigurarea de grup 
crează un sentiment de apartenenţă și 
le aduce beneficii importante, pe care le 
credeau dedicate doar companiilor mari, 
cu bugete pe măsură. Investiţia e mică, 
iar beneficiile sunt mari.

Banii nu sunt singura metodă 
de motivare a angajaților. Și nici neapărat cea mai bună.

Dacă vrei să faci ceva care chiar contează pentru 
angajații tăi, ia în considerare și o asigurare care să îi 
protejeze în caz de accidente, spitalizări sau situații mult 
mai dificile. Planurile de protecție de grup cu acoperire 
standard protejează lucrurile care contează cu adevărat: 
viața și sănătatea angajaților tăi.

Știi ce contează
cu adevărat 
pentru  
angajații tăi?
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Planurile cu protecţie de grup sunt foarte eficiente din 
punct de vedere al costurilor și sunt gândite în special 
pentru firmele cu număr mic de angajaţi, start-up-uri, 
business-uri de familie. Evident, pot fi extinse și adaptate 
pe nevoile companiilor mari, cu soluţii personalizate și 
avantaje pe măsura. 

Cui se adresează? 

Sunt formate din cele mai relevante tipuri de asigurări care 
nu doar costă mai puțin, dar și oferă mult. Nu sunt simple 
asigurări de viață, ci oferă protecție și în caz de spitalizare, 
intervenție chirurgicală și unele afecțiuni grave. 

Ce sunt planurile 
de protecție de 
grup cu acoperire 
standard?
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Ai avantaje clare: 
•  E o metodă de motivare eficientă și ieftină

•   E un produs flexibil. Poți jongla ușor cu fel de fel de opțiuni 
de asigurare 

•   Contractul e adaptabil, pe parcurs poți să schimbi  
membrii incluși în asigurare 

•  Toate componentele sunt valabile și în țară și în străinătate

Contractul durează un an și poate fi 
reînnoit oricât. Tu alegi frecvenţa de 
plată: lunar, trimestrial, semestrial sau 
anual. Beneficiarii asigurării de grup 
sunt angajaţii tăi, cu excepţia acoperirii 
de deces unde beneficiarii sunt cei 
desemnaţi de către ei. Pe parcursul 

anului contractual pot fi adăugaţi sau 
retrași membri din grup. La reînnoirea 
contractului se pot face și alte schimbări: 
poţi adăuga sau renunţa la unele 
componente de protecţie sau planuri de 
beneficii, poţi modifica sumelor asigurate 
ori frecvenţa de plată.

Câteva detalii despre contract 
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Să aibă vârsta cuprinsă între 16 - 64 ani. 

Să fie apţi 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.

Ce condiții trebuie  
să îndeplinească  
angajații? 

Sunt patru criterii pentru 
a fi inclus în grupul asigurabil. 
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Pachetul cu 
toate tipurile 
de protecție 
Poți alege din acest pachet 
doar componentele care te interesează.

PROTECȚIE DE GRUP CU ACOPERIRE STANDARD

Deces 
din orice cauză

Acoperă riscul de deces din orice cauză (accident și 
îmbolnăvire) survenit pe parcursul valabilităţii 
contractului de asigurare. Indemnizaţia de asigurare 
va fi plătită de către Asigurator beneficiarilor 
desemnaţi de către Asigurat.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Deces 
din accident 
de munca 

Acoperă riscul de deces din accident de muncă pe 
perioada de valabilitate a componentei-tip. 
Indemnizaţia de asigurare va fi plătită de către 
Asigurator beneficiarilor desemnaţi de către Asigurat. 
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Invaliditate 
permanentă  
din accident

Acoperă invaliditatea din cauza unui accident 
conform listei din Condiţiile Contractuale. Beneficiar 
este Asiguratul. Indemnizaţia de asigurare este 
procent din suma asigurată pentru fiecare Asigurat, 
până la un maximum de 100% pe an de asigurare. 
Acoperirea este valabilă în toată lumea.
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Invaliditate totală 
permanentă din 
orice cauză

Acoperă gradul I nerevizuibil de invaliditate  
(pierderea capacităţii de muncă) din cauza unei 
îmbolnăviri sau a unui accident. Beneficiar este 
Asiguratul. Indemnizaţia de asigurare este suma 
asigurată pentru fiecare Asigurat.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Spitalizare  
din accident

Acoperă spitalizarea apărută ca urmare a unui 
accident. Beneficiar este Asiguratul. Sunt acoperite 
zilele de spitalizare, chiar dacă nu sunt consecutive: 
180 de zile pe an, 90 de zile pentru același motiv. 
Indemnizaţia este suma asigurată multiplicată cu 
numărul de zile de spitalizare, primele 3 zile sunt 
deduse din calculul indemnizaţiei.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Spitalizare  
din orice cauză

Acoperă spitalizarea apărută ca urmare a unei 
îmbolnăviri sau a unui accident. Indemnizaţia de 
asigurare este suma asigurată multiplicată cu 
numărul de zile de spitalizare, primele 3 zile sunt 
deduse din calculul indemnizaţiei. Sunt acoperite 
zilele de spitalizare, chiar dacă nu sunt consecutive:  
180 de zile pe an, 90 de zile pentru același motiv. 
Beneficiar este Asiguratul.  
Acoperirea este valabilă in toată lumea.

Convalescența 
din accident

Acoperă numărul de zile de convalescenţă în urma 
unei spitalizări din accident. Acoperirea se 
atașează componentei-tip de Spitalizare din 
accident cu acoperire standard. 

Convalescența  
din orice cauză

Acoperă numărul de zile de convalescenţă în urma 
unei spitalizări din îmbolnăvire sau accident. 
Acoperirea se atașează componentei-tip de 
Spitalizare din orice cauză cu acoperire standard. 
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Intervenție 
chirurgicală  
din accident 

Acoperă intervenţia chirurgicală din cauza unui 
accident în conformitate cu Anexa din Condiţiile 
Contractuale. Beneficiar este Asiguratul. 
Indemnizaţia de asigurare este procent din suma 
asigurată, maximum 100%.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Intervenție 
chirurgicală  
din orice cauză

Acoperă intervenţia chirurgicală din cauza unei 
îmbolnăviri sau a unui accident în conformitate cu 
Anexa din Condiţiile Contractuale. Beneficiar este 
Asiguratul. Indemnizaţia de asigurare este procent 
din suma asigurată, maximum 100%.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Afecțiuni grave  Acoperă diagnosticarea pentru prima dată cu una 
dintre afecţiunile grave sau efectuarea uneia dintre 
intervenţiile chirurgicale menţionate în Condiţiile 
Contractuale. Beneficiar este Asiguratul, care 
primește întreaga indemnizaţie.  
Prin Afecţiuni grave se înţeleg exclusiv afecţiunile 
sau intervenţiile chirurgicale următoare și care 
respectă definiţiile din contract: cancer, intervenţia 
chirurgicală pentru by-pass coronarian, infarctul 
miocardic acut, insuficienţa renală cronică, 
transplantul de organe majore și măduvă osoasă, 
accidentul vascular cerebral.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Incapacitate 
temporară  
de muncă  
din accident

Acoperă incapacitatea temporară de muncă din 
cauza unui accident. Indemnizaţia 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 afecţiune, iar primele 3 zile 
sunt deduse din calculul indemnizaţiei.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.
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Fracturi Acoperă producerea de fracturi, doar din accident, 
conform listei din Condiţiile Contractuale. Indemnizaţia 
este procent din suma asigurată, până la un maxim de 
100%. Beneficiar este Asiguratul.  
Acoperirea este valabilă în toată lumea.

Arsuri Acoperă producerea de arsuri, doar din accident, 
conform listei din Condiţiile Contractuale. 
Indemnizaţia este procent din suma asigurată, până 
la un maxim de 100%. Beneficiar este Asiguratul. 
Acoperirea este valabilă în toată lumea.
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Poți opta pentru 
„Pachetul de 
bază”.

Oferta cuprinde patru componente și este special gândită 
pentru cei care își doresc un pachet minimal de asigurări.

Nivel 1 de sumă asigurată

Componente Riscuri din  
accident

Riscuri din orice cauză 
(îmbolnăvire și accident)

Deces 10.000 lei 10.000 lei

Invaliditate 10.000 lei 10.000 lei

Intervenţie chirurgicală 1.000 lei 1.000 lei

Spitalizare 100 lei 100 lei

Nivel 2 de sumă asigurată

Componente Riscuri din  
accident

Riscuri din orice cauză 
(îmbolnăvire și accident)

Deces 20.000 lei 20.000 lei

Invaliditate 20.000 lei 20.000 lei

Intervenţie chirurgicală 2.000 lei 2.000 lei

Spitalizare 150 lei 150 lei
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Mai clar, din câteva 
exemple*

Pentru un grup de 20 de persoane,  
10 femei și 10 bărbaţi, vârsta medie  
35 de ani, pentru nivelul 1 de sumă 
asigurată pentru riscuri doar din 
accident, angajatorul ar plăti 1248 lei 
pe an. Asta înseamnă 5 lei pe lună 
pentru fiecare angajat din grup.  
Dacă angajatorul ar opta pentru 
nivelul 2 de sumă asigurată,  
prima ar deveni 6 lei pe lună pentru 
fiecare persoană.

Pentru același grup de 20 de 
persoane, 10 femei și 10 bărbaţi,  
cu vârsta medie de 35 de ani, dacă 
s-ar acoperi riscurile din orice cauză, 
atunci primele ar arăta așa:  
7 lei / membru / lună pentru nivelul 1 
de sumă asigurată sau 9 lei / 
persoană / lună pentru nivelul 2.

* 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

Să știi că ne pasă

Să te simți stăpân pe viitorul companiei tale

Și rapide la orice nelămurie.

Colaborarea noastră se bazează pe respect reciproc. 

Ia legătura cu noi, orice problemă ai avea cu contractul.

Cum plătești? 
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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 conţine toate detaliile necesare 
pentru efectuarea plăţii.



15



N
N

AV
 16

V
1 1

11
5 

 

Cea mai bună broșură 
este o discuție  
față în față.

Orice nelămurile 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 protecţie, cum poate fi reînnoit 

contractul sau ce e de făcut în cazul unui eveniment asigurat.

Stabilește-ți o întâlnire cu un Consultant NN.

Str. Costache Negri nr. 1-5,  
Sector 5, 050552, București

021 9464

Broșura are un conţinut informativ. 
Înainte de a lua o decizie legată de 
achiziţia unui produs de asigurare, 
consultaţi condiţiile contractuale 
împreună cu un consultant NN. 
Sau le puteţi găsi pe site la adresa 
www.nn.ro

NN Asigurări de Viață


