Cod: NNAV 104 V6 0920

Condițiile specifice ale contractului de asigurare
GenT pentru Investiție/GenT pentru Pensie
Exemplarul clientului
Am primit condițiile contractuale:
Semnătura

Nume

Data primirii

Art. 1 - Reguli introductive
1.1. Contractul de asigurare GenT pentru Investiție/GenT pentru
Pensie al societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernat de
următoarele condiții specifice, care formează parte integrantă a
contractului de asigurare.
1.2. Contractul de asigurare GenT pentru Investiție/GenT pentru
Pensie include două componente:
- Asigurarea de deces din orice cauză
- Planul de Investiții
1.3. Contractul de asigurare GenT pentru Investiție/GenT pentru
Pensie își produce efectele în baza plății primei eșalonate de
asigurare de către Contractantul asigurării.
Prima eșalonată de asigurare este constituită din:
- Prima eșalonată aferentă asigurării de deces din orice cauză
- Prima eșalonată aferentă Planului de Investiții.
1.4. Alături de prima eșalonată de asigurare, Contractantul poate
efectua plăți de prime suplimentare sub formă de prime unice,
altele decât primele eșalonate, și care respectă prevederile art. 3.
Primele suplimentare vor fi destinate Planului de Investiții.
1.5. Condițiile generale ale contractului de asigurare sunt valabile și se
aplică în mod corespunzător prezentelor condiții specifice.

asigurării
	
la data decesului Asiguratului pe durata
unui contract platit integral sau a unui contract
liber de plata primelor; această indemnizație va
fi acordată beneficiarilor stipulați în cererea de
asigurare sau moștenitorilor legali ai Asiguratului.
Perioada inițială
de plată a
primelor de
asigurare

Perioada de plată a primelor eșalonate de
asigurare stabilită inițial la încheierea contractului
de asigurare, cu respectarea unei durate minime
prevăzute în art.20 și care nu poate depăși data
împlinirii de către Asigurat a vârstei de 75 de ani.

Perioada de plată Perioada inițială de plată a primelor eșalonate și
a primelor de
eventuala prelungire a acestei perioade de la data
asigurare
expirării ei până la data împlinirii de către Asigurat a
vârstei de 75 de ani.
Plan de Investiții

Componenta contractului de asigurare prin
intermediul căreia se cumpără unituri în Programele
de Investiții NN Unit Linked, conform art. 8.1.

Preț de
cumpărare

Prețul cu care un unit este cumpărat de către
Contractantul asigurării.

Art. 2 - Definiții

Preț de vânzare

Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale Generale sunt
valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, exceptând termenii definiți
mai jos:

Prețul cu care un unit este vândut de către
Contractantul asigurării.

Primă
suplimentară

Prima plătită de către Contractantul asigurării
pe parcursul contractului sub forma unei prime
unice, alta decât prima eșalonată, și care respectă
prevederile art. 3.

Asigurarea de
deces din orice
cauză

Componenta contractului de asigurare prin
intermediul căreia se acoperă riscul producerii
evenimentului asigurat definit în continuare.

Cheltuieli inițiale

Cheltuielile Asigurătorului de semnare și emitere a
contractului de asigurare.

Contul
Contractantului
asigurării

Un cont individual administrat de Asigurător pentru
fiecare Contractant în parte, utilizat pentru evidența
uniturilor.

Proporția de
alocare

Procentul cu care prima eșalonată pentru investiție
sau prima suplimentară este alocată fiecărui
Program de Investiții NN Unit Linked.

Contract de
asigurare plătit
integral

Un contract de asigurare în care, la încheierea
perioadei inițiale de plată a primelor sau în perioada
de prelungire a plății primelor, Contractantul nu
mai continuă plata acestora, iar contractul este
modificat astfel încât asigurarea de deces din
orice cauză și eventualele asigurări și opțiunile
suplimentare încetează.

Suma asigurată

Eveniment
asigurat

Evenimentul asigurat este definit ca fiind:
a) Decesul Asiguratului pe perioada de plată a
primelor eșalonate;
b) Decesul Asiguratului pe durata unui contract
plătit integral sau a unui contract liber de plata
primelor.

Suma stabilită de Contractantul asigurării în
contractul de asigurare, garantată de către
Asigurător până la terminarea perioadei de plată
a primelor de asigurare eșalonate și plătibilă în
conformitate cu prevederile Contractului de
asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat
constând în decesul Asiguratului pe perioada de
plată a primelor.

Taxa de
administrare
a poliței de
asigurare

Taxa percepută de Asigurator pentru acoperirea
costurilor lunare de administrare a contractului de
asigurare.

Indemnizația de
asigurare

Indemnizația de asigurare este suma plătită de
Asigurător în cazul producerii evenimentului
asigurat, fiind după caz, egală cu:
a)	Suma asigurată specificată în contractul de
asigurare și valoarea contului în lei deținut
de Contractantul asigurării la data decesului
Asiguratului pe perioada de plată a primelor
de asigurare; această indemnizație va fi acordată
beneficiarilor stipulați în cererea de asigurare sau
moștenitorilor legali ai Asiguratului.
b)	Valoarea contului în lei deținut de Contractantul

Taxă de
răscumpărare

O reducere a numărului de unituri inițiale, aplicată în
situația în care contractul de asigurare își încetează
efectele conform prezentelor condiții de Asigurare
sau este transformat într-un contract liber de plata
primelor.

Unit

O diviziune a Programului de Investiții NN Unit
Linked, reprezentând dreptul de a primi o parte din
valoarea Programului de Investiții NN Unit Linked,
după cum este specificat în termenii și condițiile
contractuale.

Program de
Program de investiții intern reprezentând un
investiții NN Unit portofoliu de diverse tipuri de active financiare
Linked
administrate de Asigurător în scopul exclusiv al
asigurării.

Unit inițial

Un unit cumpărat prin plata unei prime eșalonate
pentru investiție pe parcursul primului an de
asigurare sau prin creșterea acesteia în conformitate
cu prevederile art. 9.1 pe parcursul primului an de
asigurare ori prin creșterea primei eșalonate pentru
investiție în conformitate cu prevederile art. 19.

Unit de
acumulare

Un unit cumpărat prin plata primei eșalonate pentru
investiție începând cu al doilea an de asigurare
sau prin creșterea acesteia în conformitate cu
prevederile art. 8.3 și 9.1 din prezentele condiții.

Unit de investiții

Un unit cumpărat prin plata unei prime
suplimentare.

Unit de loialitate

Un unit cumpărat prin alocarea unei părți din taxa
lunară de administrare a poliței de asigurare, într-un
procent stabilit de Asigurător.

Art. 3 - Plata primelor de asigurare
3.1. Primele de asigurare eșalonate vor fi achitate conform datelor
și modalităților specificate în polița de asigurare de-a lungul
perioadei de plată a primelor și cu respectarea limitei minime a
primei pentru investiție prevăzute în art.20.
3.2. La expirarea perioadei de plată a primelor stabilită inițial în polița
de asigurare, Contractantul poate opta pentru continuarea plății
primelor de asigurare până la data împlinirii de către Asigurat a
vârstei de 75 de ani, pe baza unei notificări în acest sens trimisă de
către Asigurător cu 45 de zile înainte.
3.3. În cazul în care Contractantul își exprimă, în cadrul termenului
prevăzut la art. 3.2 de mai sus, opțiunea de necontinuare a plății
primelor de asigurare sau în cazul în care Asigurătorul nu primește
un răspuns de la Contractant până la data expirării perioadei
inițiale de plată a primelor, contractul va fi automat transformat
într-un contract plătit integral, conform art. 18.
3.4. În cazul în care la expirarea perioadei inițiale de plată a primelor
de asigurare, Contractantul optează pentru continuarea plății
primelor eșalonate, va fi necesară o nouă evaluare a riscurilor
acoperite prin contract, în conformitate cu regulile Asigurătorului
la data solicitării. Asigurătorul va accepta continuarea Contractului
dacă riscurile acoperite sau condițiile de acordare a asigurării nu
s-au modificat față de data ultimei evaluări. Asigurătorul poate
refuza continuarea Contractului sau poate accepta continuarea
acestuia în alți termeni dacă riscurile acoperite sau condițiile de
acordare a asigurării s-au modificat față de data ultimei evaluări.
3.5. Primele suplimentare pot fi plătite în orice moment pe durata
contractului de asigurare, cu respectarea unei sume minime
stabilite de Asigurător. Plata unor prime suplimentare nu va afecta
obligația Contractantului de a plăti primele eșalonate.
3.6. În perioada de plată a primelor de asigurare, Contractantul
asigurării poate opta pentru schimbarea frecvenței plăților în
cadrul unei perioade de 45 zile înainte de data aniversării cererii.
Noua frecvență dorită va intra în vigoare numai în cazul în care a
fost adusă la cunoștința Asigurătorului cu cel puțin 15 zile înainte
de data aniversării și dacă prima aferentă ultimei scadențe din
anul respectiv de asigurare a fost plătită în termenul menționat pe
poliță.
3.7. Toate primele eșalonate și cele suplimentare vor fi plătite în lei.

Art. 4 –Suma asigurată aferentă asigurării de deces
din orice cauză
4.1. Contractantul asigurării are posibilitatea alegerii sumei asigurate
cu respectarea unei sume minime stabilite de Asigurător și
specificată în art. 20.
4.2. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 3.3 din
Condițiile Generale ale Contractului de asigurare, Contractantul
nu va putea beneficia de asigurarea de deces din orice cauză,
Asigurătorul va putea decide oferirea unui contract a cărui sumă
asigurată aferentă cumponentei de deces din orice cauză va fi
zero și la care se va atașa o asigurare suplimentară de deces din
accident, cu respectarea limitelor minime și maxime stabilite de
Asigurător.

Art. 5 – Programe de Investiții NN Unit Linked
5.1. Obiectivul creării Programelor de Investiții NN Unit Linked este
creșterea pe termen lung a valorii activelor deținute de către
acestea.
5.2. Un unit este o diviziune a Programului de Investiții NN Unit Linked

prin care se garantează Contractantului asigurării dreptul de a
deține o cotă parte din valoarea Programului de Investiții, dar
nu oferă drepturi și privilegii suplimentare referitoare la activele
programelor existente.
5.3. Valoarea unui unit nu este garantată de către Asigurător.

Art. 6 – Evaluarea Programelor de Investiții
NN Unit Linked
6.1. Programele de Investiții NN Unit Linked vor fi evaluate de
Asigurător cel puțin o dată pe săptămână.
6.2. Valoarea Programelor de Investiții NN Unit Linked este egală
cu diferența dintre valoarea de piață a activelor deținute de
Programul de Investiții și debitele existente în momentul evaluării
așa cum sunt ele prevăzute în art. 6.3 și art. 6.4. Veniturile
obținute pe baza activelor deținute de Programul de Investiții vor
fi reinvestite în acesta.
6.3. Asigurătorul va deduce din valoarea fiecărui Program de Investiții
NN Unit Linked o taxă de administrare direct legată de costurile de
gestionare a Programului. Aceasta taxă va fi dedusă eșalonat cu
ocazia fiecărui proces de evaluare.
6.4. Asigurătorul va deduce din valoarea Programelor de Investiții NN
Unit Linked toate taxele și comisioanele (de exemplu, de brokeraj
și de custodie) plătite de către acesta pentru achiziționarea
diverselor active financiare ce compun Programul de Investiții.

Art. 7 – Calcularea prețului unui unit
7.1. Prețul de vânzare al unui unit este calculat prin împărțirea valorii
totale a Programului de Investiții NN Unit Linked din care face
parte unitul la numărul total de unituri ale acelui Program de
Investiții.
7.2. Prețul de cumpărare al unui unit este calculat pe baza prețului
de vânzare, prețul de cumpărare depășind cu un anumit procent
prețul de vânzare.

Art. 8 – Alocarea primei de asigurare eșalonate pentru
investiție și a primei suplimentare în scopul achiziționării de
Unituri
8.1. Primele eșalonate pentru investiție plătite de Contractant
pe parcursul primului an de asigurare vor fi folosite pentru
achiziționarea de unituri inițiale. În plus, creșterile de primă pentru
investiție produse conform art. 9.1 în primul an de asigurare și
conform art. 19.1 la fiecare aniversare a cererii, pe perioada inițială
de plată a primelor, vor fi utilizate pentru achiziționarea de unituri
inițiale.
8.2. Primele eșalonate pentru investiție plătite de Contractant începând
cu al doilea an de asigurare vor fi utilizate pentru achiziționarea
de unituri de acumulare. În plus, conform art. 9.1 din prezentele
condiții contractuale, creșterile de primă pentru investiție,
începând cu al doilea an de asigurare, vor fi utilizate pentru
achiziționarea de unituri de acumulare.
8.3. Nu se vor efectua achiziții de unituri până la emiterea poliței de
asigurare.
8.4. Primele eșalonate pentru investiție plătite înainte de data emiterii
poliței de asigurare nu vor fi alocate până la această dată și nu vor fi
purtătoare de dobândă. Primele eșalonate pentru investiție plătite
înainte de data stabilită pentru plata următoarei prime de asigurare
nu vor fi alocate până la data respectivă și nu vor fi purtătoare de
dobândă.
8.5. Numărul de unituri cumpărat va fi determinat pe baza prețului de
cumpărare din ziua lucrătoare următoare datei alocării primei de
asigurare eșalonate.
8.6. Din primele de asigurare eșalonate pentru investiție se vor
cumpăra unituri pe baza proporției de alocare specificată de
Contractantul asigurării. Contractantul asigurării are dreptul să
schimbe proporția de alocare în orice moment. Schimbarea va
deveni efectivă la următoarea dată de plată a primei eșalonate așa
cum este ea specificată în polița de asigurare.
8.7. Primele suplimentare vor fi alocate numai subsecvent și în funcție
de completarea corespunzătoare, de către Contractantul asigurării,
a formularului-tip pus la dispoziție de către Asigurător. Primele
suplimentare, indiferent de momentul în care sunt plătite, vor
fi folosite pentru cumpărarea de unituri de investiții la prețul de
cumpărare din prima zi lucrătoare ulterioară celei mai recente date
dintre recepționarea formularului la sediul central al Asigurătorului
și înregistrarea plății primei suplimentare în sistemul Asigurătorului.
8.8. În cazul în care sumele depuse drept prime suplimentare nu ajung
în contul Asigurătorului, respectivele prime suplimentare aduse la
cunoștința Asigurătorului prin intermediului formularului nu vor fi
luate în considerare.

Art. 9 – Modificări ale primei de asigurare
eșalonate pentru investiție
9.1. Contractantul asigurării are dreptul să mărească prima eșalonată
pentru investiție în orice moment cu condiția justificării capacității
de plată a primelor de către Contractant, precum și cu condiția
respectării limitei minime de creștere a primei, stabilită de
Asigurător.
În cazul în care la Contract este inclusă Opțiunea Suplimentară
de Scutire de Plata Primelor (WOP), pentru acceptarea majorării
primei eșalonate pentru investiție este necesară o reevaluare a
riscului, în conformitate cu regulile Asigurătorului la data solicitării.
În acest scop, Asigurătorul va solicita documentele și informațiile
necesare verificării aspectelor menționate în art. 3.3 din Condițiile
generale. Ca urmare a reevaluării riscurilor este posibil ca
Asigurătorul să nu accepte majorarea primei sau să o accepte în
alți termeni dacă riscurile acoperite sau condițiile de acordare a
asigurării s-au modificat față de data ultimei evaluări.
9.2. După încheierea primului an de asigurare, Contractantul asigurării
are dreptul să micșoreze prima de asigurare eșalonată pentru
investiție, cu condiția respectării limitei minime de scădere a
primei și a limitei minime de primă valabilă la acea dată, stabilită de
Asigurător.
9.3. În cazul în care Contractantul asigurării și Asiguratul sunt
persoane diferite, Contractantul asigurării se obligă să furnizeze
consimțământul scris al Asiguratului cu privire la modificările
survenite în valoarea primei de asigurare eșalonate pentru
investiție.
9.4. Toate modificările primei de asigurare pentru investiție vor
deveni efective la data următoarei scadențe de plată, cu condiția
acceptării lor de către Asigurător.
9.5. Contractantul asigurarii nu are dreptul să modifice prima de
asigurare aferentă asigurării de deces din orice cauză decât în
condițiile art. 10 și ale art. 19.

Art. 10 – Modificări ale sumei asigurate
10.1. Contractantul asigurării are dreptul să mărească suma asigurată
în orice moment începând cu al doilea an de asigurare. Pentru
acceptarea majorării sumei asigurate este necesară o reevaluare a
riscului, în conformitate cu regulile Asigurătorului la data solicitării.
În acest scop, Asigurătorul va solicita documentele și informațiile
necesare verificării aspectelor menționate în art. 3.3 din Condițiile
generale. Ca urmare a reevaluării riscurilor, este posibil ca
Asigurătorul să nu accepte majorarea sumei asigurate sau să o
accepte în alți termeni dacă riscurile acoperite sau condițiile de
acordare a asigurării s-au modificat față de data ultimei evaluări.
Prima eșalonată aferentă asigurarii de deces din orice cauză va fi
modificată corespunzător.
10.2. Contractantul asigurării are dreptul de a reduce suma asigurată în
orice moment începând cu al doilea an de asigurare cu respectarea
prevederilor art. 4 din prezentele condiții contractuale.
Prima eșalonată aferentă asigurarii de deces din orice cauză va fi
modificată corespunzător.
10.3. În cazul în care Contractantul asigurării și Asiguratul sunt
persoane diferite, Contractantul asigurării se obligă să furnizeze
consimțământul scris al Asiguratului asupra modificărilor de sumă
asigurată.
10.4. Schimbările produse intră în vigoare la data următoarei scadențe
de plată, cu condiția acceptării lor de către Asigurator.

Art. 11 – Transferul uniturilor
11.1. Contractantul asigurării are dreptul de două ori pe an, fără
plata unui comision, să transfere unituri aparținând contului
Contractantului între Programele de Investiții NN Unit Linked
disponibile pentru acest tip de produs, programe exprimate în
aceeași monedă precizată în art. 3.7.
11.2. În cazul în care pe parcursul anului de asigurare au loc mai mult de
două transferuri de unituri, un comision de transfer, specificat de
Asigurător, va fi perceput din contul Contractantului asigurării.
11.3. Uniturile vor fi transferate între Programele de Investiții pe baza
procentului de transfer menționat de Contractant în solicitarea sa.
Numărul de unituri ce se transferă este calculat pe baza prețului de
vânzare al uniturilor pentru fiecare Program de Investiții NN Unit
Linked în parte.
11.4. Uniturile de investiții se administrează și se transferă independent
de celelalte tipuri de unituri.
11.5. Uniturile de acumulare, de loialitate și cele inițiale pot fi
transferate dintr-un Program de Investiții în altul doar împreună și
în aceeași proporție.

Art. 12 – Contul Contractantului asigurării
12.1. Toate primele eșalonate pentru investiție și primele suplimentare
plătite vor fi alocate contului Contractantului asigurării.
12.2. Valoarea contului Contractantului se va schimba periodic,
corespunzător cu valoarea activelor financiare administrate de
Asigurător.
12.3. Valoarea contului Contractantului asigurării este egală cu
numărul total de unituri inițiale, unituri de acumulare, unituri de
investiții și unituri de loialitate din fiecare Program de Investiții
NN Unit Linked multiplicat cu prețul de vânzare al unui unit din
Programul de Investiții NN Unit Linked corespunzător.

Art. 13 – Cheltuieli și costuri
13.1. Contul Contractantului în lei se va reduce periodic prin
deducerea cheltuielilor inițiale și a taxei de administrare a poliței.
13.2. Odată cu emiterea poliței de asigurare, pe perioada inițială de
plată a primelor, taxa de administrare a poliței va fi redusă lunar cu
un procent stabilit de Asigurător din care se vor cumpăra unituri
de loialitate.
13.3. Numărul uniturilor de acumulare din contul Contractantului
asigurării va fi redus lunar cu o sumă egală cu taxa de administrare
a poliței. Calculul acestui cost se face la prețul de vânzare valabil la
data tranzacției.
13.4. În cazul în care contul Contractantului asigurării este format
din unituri aparținând mai multor Programe de Investiții NN Unit
Linked, numărul uniturilor care vor fi deduse pentru acoperirea
costului precizat în art. 13.3 va fi calculat proporțional, în
conformitate cu valoarea uniturilor de acumulare din fiecare
Program de Investiții NN Unit Linked în lei.
13.5. La sfârșitul fiecărui an de asigurare, pe parcursul perioadei
inițiale de plată a primelor, numărul uniturilor inițiale din
contul Contractantului asigurării va fi redus cu un procent fix,
stabilit de Asigurător, pentru acoperirea cheltuielilor inițiale ale
Asigurătorului. Ultima reducere de acest gen va fi efectuată la
sfârșitul perioadei inițiale de plată a primelor.
13.6. Dacă valoarea curentă a uniturilor de acumulare din contul
Contractantului asigurării nu acoperă costul precizat în art.
13.3, suma reprezentând diferența dintre valoarea uniturilor de
acumulare și acest cost se va constitui într-un debit care va fi
dedus din uniturile de acumulare următoare.
13.7. Acumularea debitului definit la art.13.6 este permisă doar în
cursul primilor patru ani de valabilitate a contractului, în caz
contrar contractul urmând a se transforma într-un contract
liber de plata primelor, conform condițiilor specificate în art. 17.
Contractantul va fi informat în scris cu privire la modalitățile de
anulare a debitului, precum și asupra consecințelor neefectuării
acesteia.
13.8. În cazul producerii evenimentului asigurat constând în decesul
Persoanei Asigurate, eventualul debit, descris în art. 13.6, nu va fi
dedus din indemnizația de asigurare.
13.9. Pentru acoperirea de către companie a riscului descris în art.
13.8, un cost determinat pe baza valorii debitului și a ratei de
mortalitate aplicabile va fi calculat și dedus lunar din uniturile de
acumulare.

Art. 14 - Încheierea perioadei inițiale de plată a primelor
14.1. La încheierea perioadei inițiale de plată a primelor, Contractantul
asigurării, cu acordul Asiguratului în cazul în care sunt persoane
diferite, poate opta pentru continuarea plății primelor eșalonate
sau pentru transformarea contractului într-un contract plătit
integral.
14.2. Contractantul asigurării va fi notificat în scris, cu 45 de zile înainte
de expirarea perioadei inițiale de plată a primelor, cu privire la
opțiunile prezentate în art. 14.1.
14.3. După încheierea perioadei inițiale de plată a primelor, dacă se
optează pentru continuarea plății primelor, cele două componente
ale Contractului vor ramane în vigoare, Contractantul având
obligația să plătească primele eșalonate de asigurare aferente
Asigurării de deces din orice cauză și Planului de Investiții.
Uniturile inițiale vor fi transformate în unituri de acumulare,
iar primele eșalonate pentru investiție plătite de Contractantul
asigurării vor fi utilizate în întregime pentru achiziționarea de
unituri de acumulare. Numărul uniturilor de acumulare din contul
Contractantului asigurării va fi în continuare redus lunar cu taxa de
administrare a poliței de asigurare. Calculul acestui cost se face la
prețul de vânzare valabil la data tranzacției.

Art. 15 - Încetarea unilaterală și răscumpărarea totală a
contractului de asigurare
15.1. Contractantul asigurării are dreptul să denunțe în scris
contractul de asigurare, situație în care beneficiază de valoarea
de răscumpărare aferentă contractului său la data încetării
contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile
prezentelor condiții ale contractului de asigurare.
15.2. În cazul denunțării unilaterale a contractului de asigurare în
cadrul primilor doi ani de asigurare, Contractantul va avea dreptul
să încaseze doar valoarea uniturilor de investiții, în cazul în care
aceste unituri există.
15.3. În cazul în care cererea de răscumparare totală a Contractului
intervine după primii doi ani de asigurare achitați integral,
dar înainte de expirarea perioadei inițiale de plată a primelor,
Contractantul asigurării are dreptul să primească valoarea de
răscumpărare egală cu valoarea uniturilor de investiții plus
valoarea uniturilor de acumulare și inițiale rămase în cont după
deducerea taxei de răscumpărare și a debitului acumulat conform
art. 13.6, calculate la data efectivă a încetării contractului.
15.4. Taxa de răscumpărare va fi egală cu suma cheltuielilor inițiale
datorate Asigurătorului. Taxa de răscumpărare va descrește pe
perioada inițială de plată a primelor de asigurare și nu va fi aplicată
după anul corespunzător încheierii acestei perioade.
15.5. La răscumpărarea totală a Contractului de asigurare pe perioada
inițială de plată a primelor, uniturile de loialitate vor fi pierdute.
15.6. Dacă cererea de răscumpărare totală a Contractului intervine
după expirarea perioadei inițiale de plată a primelor, Contractantul
asigurării are dreptul să primească o valoare de răscumpărare
egală cu valoarea totală a uniturilor din cont la data efectivă a
încetării contractului.

Art. 16 - Răscumpărare parțială
16.1. Contractantul asigurării are dreptul să retragă o cotă din numărul
Uniturilor de investiții și de acumulare din cont, cu respectarea
limitelor minime și maxime stabilite de Asigurător. Asigurătorul va
procesa retragerea la cererea scrisă a Contractantului asigurării.
Cota, exprimată ca sumă fixă sau procent din Programele de
Investiții, va fi răscumpărată din Uniturile de investiții și numai
în măsura în care acestea sunt insuficiente, diferența va fi
răscumpărată din Uniturile de acumulare.
16.2. Pentru fiecare retragere, Asigurătorul va reține o taxă pentru
acoperirea costurilor de procesare a retragerii.
16.3. Taxa de retragere va fi exprimată ca procent din suma
răscumpărată și nu poate fi mai mică decât limita stabilită de
Asigurător.

Art. 17 - Contract liber de plata primelor
17.1. La cererea expresă a Contractantului asigurării în perioada inițială
de plată a primelor sau în caz de neplată a primelor la împlinirea
celor 90 de zile de întârziere a plății sau art. 13.7 al prezentelor
condiții, contractul de asigurare va fi transformat într-un contract
liber de plata primelor. Pentru acest tip de contract nu vor mai fi
solicitate sau acceptate prime eșalonate.
17.2. Numărul uniturilor inițiale va fi redus cu valoarea cheltuielilor
inițiale datorate la data tranzacției, iar uniturile inițiale rămase în
urma acestei reduceri vor fi transformate în unituri de acumulare.
17.3. Suma datorată descrisă în art. 13.6, va fi dedusă din uniturile de
acumulare din contul Contractantului asigurării.
17.4. Sumele plătite în plus sau datorate pentru asigurarea în caz de
deces din orice cauză și asigurările și opțiunile suplimentare vor fi
adăugate, respectiv deduse, din uniturile de acumulare.
17.5. Dacă în urma deducerilor din contul Contractantului conform art.
17.2, 17.3 și 17.4, valoarea uniturilor de acumulare va fi mai mică
decât limita minimă stabilită de Asigurător, contractul de asigurare
va înceta de plin drept, prin notificarea adresată Contractantului
de către Asigurător în acest sens, fără a mai fi necesară
îndeplinirea vreunei formalități sau proceduri suplimentare de
către Asigurător și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești.
Contractantul are dreptul să încaseze valoarea uniturilor de
acumulare rămase și a uniturilor de investiții, dacă există, cu
excepția primilor doi ani de asigurare, când Contractantul are
dreptul de a încasa numai valoarea uniturilor de investiții.
17.6. La transformarea contractului de asigurare într-un contract liber
de plata primelor, uniturile de loialitate vor fi pierdute. Ele vor fi
recuperate doar în cazul revenirii la plata primelor eșalonate, în
condițiile stabilite de Asigurător.
17.7. Suma asigurată pentru un contract liber de plata primelor
va fi ajustată astfel încât să devină egală cu valoarea totală a

uniturilor de acumulare și investiții din contul Contractantului
asigurării, în orice moment. În consecință, beneficiul plătit la
decesul Asiguratului va fi egal cu valoarea uniturilor din contul
Contractantului asigurării în momentul producerii evenimentului
asigurat.
17.8. La transformarea contractului de asigurare într-un contract liber
de plata primelor toate asigurările și opțiunile suplimentare își
încetează efectele.
17.9. După transformarea contractului într-unul liber de plata
primelor, Contractantul asigurării are dreptul în continuare să
cumpere unituri de investiții prin plata unor prime suplimentare,
în conformitate cu art. 3.5, să facă răscumpărări parțiale în
conformitate cu art. 16 sau transferuri de unituri conform art. 11
din prezentele condiții contractuale, aceste tranzacții determinând
imposibilitatea revenirii la plata eșalonată a primelor.
17.10. Dacă, în orice moment pe durata unui contract liber de
plata primelor, valoarea uniturilor de acumulare din contul
Contractantului scade sub limita minimă stabilită de asigurător,
conform art. 17.5 și 17.9 din prezentele condiții contractuale,
contractul de asigurare va înceta de plin drept conform
prevederilor art. 17.5 de mai sus. În acest caz, Contractantul are
dreptul să încaseze valoarea uniturilor de acumulare rămase și
a uniturilor de investiții, dacă există, cu excepția primilor doi ani
de asigurare, când Contractantul are dreptul de a încasa numai
valoarea uniturilor de investiții.
17.11. Toate costurile și cheltuielile descrise în art. 13 vor înceta a
mai fi deduse din contul Contractantului. Taxa de administrare a
Programului de Investiții NN Unit Linked, descrisă în art. 6.3, va fi
dedusă în continuare din valoarea acestuia.

Art. 18 – Contract plătit integral
18.1. După încheierea perioadei inițiale de plată a primelor, la cererea
expresă a Contractantului asigurării sau conform prevederilor
art. 3.3. al prezentelor condiții, contractul de asigurare poate fi
transformat într-un contract plătit integral. Pentru acest tip de
contract nu vor mai fi solicitate sau acceptate prime eșalonate.
18.2. Uniturile de loialitate, uniturile inițiale și uniturile de acumulare
vor fi transformate în unituri de investiții.
18.3. La transformarea contractului de asigurare într-un contract plătit
integral, asigurarea de deces din orice cauză și toate asigurările și
opțiunile suplimentare își încetează efectele.
18.4. Beneficiul plătit în cazul decesului Asiguratului va fi egal cu
valoarea uniturilor de investiții din contul Contractantului asigurării
în momentul producerii evenimentului asigurat.
18.5. După transformarea contractului într-unul plătit integral,
Contractantul asigurării are dreptul în continuare să cumpere
unituri de investiții prin plata unor prime suplimentare, în
conformitate cu art. 3.5, să facă răscumpărări parțiale în
conformitate cu art. 16 sau transferuri de unituri conform art. 11
din prezentele condiții contractuale.
18.6. Toate costurile și cheltuielile descrise în art. 13 vor înceta a
mai fi deduse din contul Contractantului. Taxa de administrare a
Programului de Investiții NN Unit Linked, descrisă în art. 6.3, va fi
dedusă în continuare din valoarea acestuia.
18.7. După transformarea în contract plătit integral, contractul de
asigurare nu mai poate reveni la plata primelor eșalonate.

Art. 19 - Protecția împotriva inflației
19.1. La fiecare Aniversare a Cererii în cadrul Perioadei de plată a
primelor de asigurare, Contractantul asigurării are dreptul să
majoreze cuantumul primei eșalonate de asigurare, printr-un
procent dependent de rata inflației, stabilit de către Asigurător.
19.2. Majorarea va produce efecte diferite în funcție de componenta
contractului de asigurare.
19.3. În cazul Asigurării de deces din orice cauză, majorarea primei
aferente acestei componente va determina majorarea sumei
asigurate în conformitate cu principiile standard ale matematicii
actuariale, ținând cont de noua vârstă a asiguratului. Nu se va cere
o verificare medicală suplimentară în cazul acestor majorări.
19.4. În cazul Planului de Investiții, cu diferența de primă eșalonată
pentru investiție determinată de majorare se vor achiziționa
unituri inițiale doar în anul în care s-a optat pentru majorare.
19.5. Asigurătorul va anunța Contractantul asigurării despre valoarea
majorării cu cel puțin 25 (douăzecișicinci) de zile calendaristice
înainte de data fiecărei Aniversări a Cererii. Contractantul asigurării
poate refuza oferta de majorare a primei de asigurare eșalonate.
Indiferent de opțiunea Contractantului, este necesară prezentarea
unei notificări scrise către Asigurător cu cel puțin 15 (cincisprezece)

zile calendaristice înainte de data Aniversarii Cererii. Lipsa
acestei notificări din partea Contractantului în termenul mai sus
menționat va fi considerată de Asigurător o aprobare a majorării
datorate inflației.

Art. 20 – Limite specifice
GenT
pentru Investiție

GenT
pentru Pensie

10 ani

10 ani, dar nu
mai devreme de
împlinirea de către
Asigurat a vârstei de
minim 55 ani.

Perioada minimă de
plată a primelor de
asigurare

Prima minimă anuală
pentru investiție

Suma asigurată
minimă

1.700 lei (pentru
contracte cu durata
mai mică de 12 ani)

1.800 lei

1.300 lei (pentru
contracte cu durata
de cel puțin 12 ani)
30.000 lei

Prezentele limite sunt aplicabile în momentul încheierii cererii,
Asigurătorul având dreptul să le modifice producând efecte doar
asupra modificării descrise în art. 9 și art. 10.

Art. 21 - Prevederi finale
21.1. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de la
data de 07.02.2020 și se vor aplica Contractelor de asigurare încheiate
începând cu această dată.

Gabriela Lupaş Ţicu
Director Arie Marketing şi Operațiuni

Gerke Anno Witteween
Director Executiv Financiar

NN Asigurări de Viață S.A.
C.U.I. 9100488

Cod: NNAV 104 V6 0920

Condițiile specifice ale contractului de asigurare
GenT pentru Investiție/GenT pentru Pensie
Exemplar de returnat la sediul central
Am primit condițiile contractuale:
Semnătura

Nume

Data primirii

Art. 1 - Reguli introductive
1.1. Contractul de asigurare GenT pentru Investiție/GenT pentru
Pensie al societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernat de
următoarele condiții specifice, care formează parte integrantă a
contractului de asigurare.
1.2. Contractul de asigurare GenT pentru Investiție/GenT pentru
Pensie include două componente:
- Asigurarea de deces din orice cauză
- Planul de Investiții
1.3. Contractul de asigurare GenT pentru Investiție/GenT pentru
Pensie își produce efectele în baza plății primei eșalonate de
asigurare de către Contractantul asigurării.
Prima eșalonată de asigurare este constituită din:
- Prima eșalonată aferentă asigurării de deces din orice cauză
- Prima eșalonată aferentă Planului de Investiții.
1.4. Alături de prima eșalonată de asigurare, Contractantul poate
efectua plăți de prime suplimentare sub formă de prime unice,
altele decât primele eșalonate, și care respectă prevederile art. 3.
Primele suplimentare vor fi destinate Planului de Investiții.
1.5. Condițiile generale ale contractului de asigurare sunt valabile și se
aplică în mod corespunzător prezentelor condiții specifice.

asigurării
	
la data decesului Asiguratului pe durata
unui contract platit integral sau a unui contract
liber de plata primelor; această indemnizație va
fi acordată beneficiarilor stipulați în cererea de
asigurare sau moștenitorilor legali ai Asiguratului.
Perioada inițială
de plată a
primelor de
asigurare

Perioada de plată a primelor eșalonate de
asigurare stabilită inițial la încheierea contractului
de asigurare, cu respectarea unei durate minime
prevăzute în art.20 și care nu poate depăși data
împlinirii de către Asigurat a vârstei de 75 de ani.

Perioada de plată Perioada inițială de plată a primelor eșalonate și
a primelor de
eventuala prelungire a acestei perioade de la data
asigurare
expirării ei până la data împlinirii de către Asigurat a
vârstei de 75 de ani.
Plan de Investiții

Componenta contractului de asigurare prin
intermediul căreia se cumpără unituri în Programele
de Investiții NN Unit Linked, conform art. 8.1.

Preț de
cumpărare

Prețul cu care un unit este cumpărat de către
Contractantul asigurării.

Art. 2 - Definiții

Preț de vânzare

Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale Generale sunt
valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, exceptând termenii definiți
mai jos:

Prețul cu care un unit este vândut de către
Contractantul asigurării.

Primă
suplimentară

Prima plătită de către Contractantul asigurării
pe parcursul contractului sub forma unei prime
unice, alta decât prima eșalonată, și care respectă
prevederile art. 3.

Asigurarea de
deces din orice
cauză

Componenta contractului de asigurare prin
intermediul căreia se acoperă riscul producerii
evenimentului asigurat definit în continuare.

Cheltuieli inițiale

Cheltuielile Asigurătorului de semnare și emitere a
contractului de asigurare.

Contul
Contractantului
asigurării

Un cont individual administrat de Asigurător pentru
fiecare Contractant în parte, utilizat pentru evidența
uniturilor.

Proporția de
alocare

Procentul cu care prima eșalonată pentru investiție
sau prima suplimentară este alocată fiecărui
Program de Investiții NN Unit Linked.

Contract de
asigurare plătit
integral

Un contract de asigurare în care, la încheierea
perioadei inițiale de plată a primelor sau în perioada
de prelungire a plății primelor, Contractantul nu
mai continuă plata acestora, iar contractul este
modificat astfel încât asigurarea de deces din
orice cauză și eventualele asigurări și opțiunile
suplimentare încetează.

Suma asigurată

Eveniment
asigurat

Evenimentul asigurat este definit ca fiind:
a) Decesul Asiguratului pe perioada de plată a
primelor eșalonate;
b) Decesul Asiguratului pe durata unui contract
plătit integral sau a unui contract liber de plata
primelor.

Suma stabilită de Contractantul asigurării în
contractul de asigurare, garantată de către
Asigurător până la terminarea perioadei de plată
a primelor de asigurare eșalonate și plătibilă în
conformitate cu prevederile Contractului de
asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat
constând în decesul Asiguratului pe perioada de
plată a primelor.

Taxa de
administrare
a poliței de
asigurare

Taxa percepută de Asigurator pentru acoperirea
costurilor lunare de administrare a contractului de
asigurare.

Indemnizația de
asigurare

Indemnizația de asigurare este suma plătită de
Asigurător în cazul producerii evenimentului
asigurat, fiind după caz, egală cu:
a)	Suma asigurată specificată în contractul de
asigurare și valoarea contului în lei deținut
de Contractantul asigurării la data decesului
Asiguratului pe perioada de plată a primelor
de asigurare; această indemnizație va fi acordată
beneficiarilor stipulați în cererea de asigurare sau
moștenitorilor legali ai Asiguratului.
b)	Valoarea contului în lei deținut de Contractantul

Taxă de
răscumpărare

O reducere a numărului de unituri inițiale, aplicată în
situația în care contractul de asigurare își încetează
efectele conform prezentelor condiții de Asigurare
sau este transformat într-un contract liber de plata
primelor.

Unit

O diviziune a Programului de Investiții NN Unit
Linked, reprezentând dreptul de a primi o parte din
valoarea Programului de Investiții NN Unit Linked,
după cum este specificat în termenii și condițiile
contractuale.

Program de
Program de investiții intern reprezentând un
investiții NN Unit portofoliu de diverse tipuri de active financiare
Linked
administrate de Asigurător în scopul exclusiv al
asigurării.

Unit inițial

Un unit cumpărat prin plata unei prime eșalonate
pentru investiție pe parcursul primului an de
asigurare sau prin creșterea acesteia în conformitate
cu prevederile art. 9.1 pe parcursul primului an de
asigurare ori prin creșterea primei eșalonate pentru
investiție în conformitate cu prevederile art. 19.

Unit de
acumulare

Un unit cumpărat prin plata primei eșalonate pentru
investiție începând cu al doilea an de asigurare
sau prin creșterea acesteia în conformitate cu
prevederile art. 8.3 și 9.1 din prezentele condiții.

Unit de investiții

Un unit cumpărat prin plata unei prime
suplimentare.

Unit de loialitate

Un unit cumpărat prin alocarea unei părți din taxa
lunară de administrare a poliței de asigurare, într-un
procent stabilit de Asigurător.

Art. 3 - Plata primelor de asigurare
3.1. Primele de asigurare eșalonate vor fi achitate conform datelor
și modalităților specificate în polița de asigurare de-a lungul
perioadei de plată a primelor și cu respectarea limitei minime a
primei pentru investiție prevăzute în art.20.
3.2. La expirarea perioadei de plată a primelor stabilită inițial în polița
de asigurare, Contractantul poate opta pentru continuarea plății
primelor de asigurare până la data împlinirii de către Asigurat a
vârstei de 75 de ani, pe baza unei notificări în acest sens trimisă de
către Asigurător cu 45 de zile înainte.
3.3. În cazul în care Contractantul își exprimă, în cadrul termenului
prevăzut la art. 3.2 de mai sus, opțiunea de necontinuare a plății
primelor de asigurare sau în cazul în care Asigurătorul nu primește
un răspuns de la Contractant până la data expirării perioadei
inițiale de plată a primelor, contractul va fi automat transformat
într-un contract plătit integral, conform art. 18.
3.4. În cazul în care la expirarea perioadei inițiale de plată a primelor
de asigurare, Contractantul optează pentru continuarea plății
primelor eșalonate, va fi necesară o nouă evaluare a riscurilor
acoperite prin contract, în conformitate cu regulile Asigurătorului
la data solicitării. Asigurătorul va accepta continuarea Contractului
dacă riscurile acoperite sau condițiile de acordare a asigurării nu
s-au modificat față de data ultimei evaluări. Asigurătorul poate
refuza continuarea Contractului sau poate accepta continuarea
acestuia în alți termeni dacă riscurile acoperite sau condițiile de
acordare a asigurării s-au modificat față de data ultimei evaluări.
3.5. Primele suplimentare pot fi plătite în orice moment pe durata
contractului de asigurare, cu respectarea unei sume minime
stabilite de Asigurător. Plata unor prime suplimentare nu va afecta
obligația Contractantului de a plăti primele eșalonate.
3.6. În perioada de plată a primelor de asigurare, Contractantul
asigurării poate opta pentru schimbarea frecvenței plăților în
cadrul unei perioade de 45 zile înainte de data aniversării cererii.
Noua frecvență dorită va intra în vigoare numai în cazul în care a
fost adusă la cunoștința Asigurătorului cu cel puțin 15 zile înainte
de data aniversării și dacă prima aferentă ultimei scadențe din
anul respectiv de asigurare a fost plătită în termenul menționat pe
poliță.
3.7. Toate primele eșalonate și cele suplimentare vor fi plătite în lei.

Art. 4 –Suma asigurată aferentă asigurării de deces
din orice cauză
4.1. Contractantul asigurării are posibilitatea alegerii sumei asigurate
cu respectarea unei sume minime stabilite de Asigurător și
specificată în art. 20.
4.2. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 3.3 din
Condițiile Generale ale Contractului de asigurare, Contractantul
nu va putea beneficia de asigurarea de deces din orice cauză,
Asigurătorul va putea decide oferirea unui contract a cărui sumă
asigurată aferentă cumponentei de deces din orice cauză va fi
zero și la care se va atașa o asigurare suplimentară de deces din
accident, cu respectarea limitelor minime și maxime stabilite de
Asigurător.

Art. 5 – Programe de Investiții NN Unit Linked
5.1. Obiectivul creării Programelor de Investiții NN Unit Linked este
creșterea pe termen lung a valorii activelor deținute de către
acestea.
5.2. Un unit este o diviziune a Programului de Investiții NN Unit Linked

prin care se garantează Contractantului asigurării dreptul de a
deține o cotă parte din valoarea Programului de Investiții, dar
nu oferă drepturi și privilegii suplimentare referitoare la activele
programelor existente.
5.3. Valoarea unui unit nu este garantată de către Asigurător.

Art. 6 – Evaluarea Programelor de Investiții
NN Unit Linked
6.1. Programele de Investiții NN Unit Linked vor fi evaluate de
Asigurător cel puțin o dată pe săptămână.
6.2. Valoarea Programelor de Investiții NN Unit Linked este egală
cu diferența dintre valoarea de piață a activelor deținute de
Programul de Investiții și debitele existente în momentul evaluării
așa cum sunt ele prevăzute în art. 6.3 și art. 6.4. Veniturile
obținute pe baza activelor deținute de Programul de Investiții vor
fi reinvestite în acesta.
6.3. Asigurătorul va deduce din valoarea fiecărui Program de Investiții
NN Unit Linked o taxă de administrare direct legată de costurile de
gestionare a Programului. Aceasta taxă va fi dedusă eșalonat cu
ocazia fiecărui proces de evaluare.
6.4. Asigurătorul va deduce din valoarea Programelor de Investiții NN
Unit Linked toate taxele și comisioanele (de exemplu, de brokeraj
și de custodie) plătite de către acesta pentru achiziționarea
diverselor active financiare ce compun Programul de Investiții.

Art. 7 – Calcularea prețului unui unit
7.1. Prețul de vânzare al unui unit este calculat prin împărțirea valorii
totale a Programului de Investiții NN Unit Linked din care face
parte unitul la numărul total de unituri ale acelui Program de
Investiții.
7.2. Prețul de cumpărare al unui unit este calculat pe baza prețului
de vânzare, prețul de cumpărare depășind cu un anumit procent
prețul de vânzare.

Art. 8 – Alocarea primei de asigurare eșalonate pentru
investiție și a primei suplimentare în scopul achiziționării de
Unituri
8.1. Primele eșalonate pentru investiție plătite de Contractant
pe parcursul primului an de asigurare vor fi folosite pentru
achiziționarea de unituri inițiale. În plus, creșterile de primă pentru
investiție produse conform art. 9.1 în primul an de asigurare și
conform art. 19.1 la fiecare aniversare a cererii, pe perioada inițială
de plată a primelor, vor fi utilizate pentru achiziționarea de unituri
inițiale.
8.2. Primele eșalonate pentru investiție plătite de Contractant începând
cu al doilea an de asigurare vor fi utilizate pentru achiziționarea
de unituri de acumulare. În plus, conform art. 9.1 din prezentele
condiții contractuale, creșterile de primă pentru investiție,
începând cu al doilea an de asigurare, vor fi utilizate pentru
achiziționarea de unituri de acumulare.
8.3. Nu se vor efectua achiziții de unituri până la emiterea poliței de
asigurare.
8.4. Primele eșalonate pentru investiție plătite înainte de data emiterii
poliței de asigurare nu vor fi alocate până la această dată și nu vor fi
purtătoare de dobândă. Primele eșalonate pentru investiție plătite
înainte de data stabilită pentru plata următoarei prime de asigurare
nu vor fi alocate până la data respectivă și nu vor fi purtătoare de
dobândă.
8.5. Numărul de unituri cumpărat va fi determinat pe baza prețului de
cumpărare din ziua lucrătoare următoare datei alocării primei de
asigurare eșalonate.
8.6. Din primele de asigurare eșalonate pentru investiție se vor
cumpăra unituri pe baza proporției de alocare specificată de
Contractantul asigurării. Contractantul asigurării are dreptul să
schimbe proporția de alocare în orice moment. Schimbarea va
deveni efectivă la următoarea dată de plată a primei eșalonate așa
cum este ea specificată în polița de asigurare.
8.7. Primele suplimentare vor fi alocate numai subsecvent și în funcție
de completarea corespunzătoare, de către Contractantul asigurării,
a formularului-tip pus la dispoziție de către Asigurător. Primele
suplimentare, indiferent de momentul în care sunt plătite, vor
fi folosite pentru cumpărarea de unituri de investiții la prețul de
cumpărare din prima zi lucrătoare ulterioară celei mai recente date
dintre recepționarea formularului la sediul central al Asigurătorului
și înregistrarea plății primei suplimentare în sistemul Asigurătorului.
8.8. În cazul în care sumele depuse drept prime suplimentare nu ajung
în contul Asigurătorului, respectivele prime suplimentare aduse la
cunoștința Asigurătorului prin intermediului formularului nu vor fi
luate în considerare.

Art. 9 – Modificări ale primei de asigurare
eșalonate pentru investiție
9.1. Contractantul asigurării are dreptul să mărească prima eșalonată
pentru investiție în orice moment cu condiția justificării capacității
de plată a primelor de către Contractant, precum și cu condiția
respectării limitei minime de creștere a primei, stabilită de
Asigurător.
În cazul în care la Contract este inclusă Opțiunea Suplimentară
de Scutire de Plata Primelor (WOP), pentru acceptarea majorării
primei eșalonate pentru investiție este necesară o reevaluare a
riscului, în conformitate cu regulile Asigurătorului la data solicitării.
În acest scop, Asigurătorul va solicita documentele și informațiile
necesare verificării aspectelor menționate în art. 3.3 din Condițiile
generale. Ca urmare a reevaluării riscurilor este posibil ca
Asigurătorul să nu accepte majorarea primei sau să o accepte în
alți termeni dacă riscurile acoperite sau condițiile de acordare a
asigurării s-au modificat față de data ultimei evaluări.
9.2. După încheierea primului an de asigurare, Contractantul asigurării
are dreptul să micșoreze prima de asigurare eșalonată pentru
investiție, cu condiția respectării limitei minime de scădere a
primei și a limitei minime de primă valabilă la acea dată, stabilită de
Asigurător.
9.3. În cazul în care Contractantul asigurării și Asiguratul sunt
persoane diferite, Contractantul asigurării se obligă să furnizeze
consimțământul scris al Asiguratului cu privire la modificările
survenite în valoarea primei de asigurare eșalonate pentru
investiție.
9.4. Toate modificările primei de asigurare pentru investiție vor
deveni efective la data următoarei scadențe de plată, cu condiția
acceptării lor de către Asigurător.
9.5. Contractantul asigurarii nu are dreptul să modifice prima de
asigurare aferentă asigurării de deces din orice cauză decât în
condițiile art. 10 și ale art. 19.

Art. 10 – Modificări ale sumei asigurate
10.1. Contractantul asigurării are dreptul să mărească suma asigurată
în orice moment începând cu al doilea an de asigurare. Pentru
acceptarea majorării sumei asigurate este necesară o reevaluare a
riscului, în conformitate cu regulile Asigurătorului la data solicitării.
În acest scop, Asigurătorul va solicita documentele și informațiile
necesare verificării aspectelor menționate în art. 3.3 din Condițiile
generale. Ca urmare a reevaluării riscurilor, este posibil ca
Asigurătorul să nu accepte majorarea sumei asigurate sau să o
accepte în alți termeni dacă riscurile acoperite sau condițiile de
acordare a asigurării s-au modificat față de data ultimei evaluări.
Prima eșalonată aferentă asigurarii de deces din orice cauză va fi
modificată corespunzător.
10.2. Contractantul asigurării are dreptul de a reduce suma asigurată în
orice moment începând cu al doilea an de asigurare cu respectarea
prevederilor art. 4 din prezentele condiții contractuale.
Prima eșalonată aferentă asigurarii de deces din orice cauză va fi
modificată corespunzător.
10.3. În cazul în care Contractantul asigurării și Asiguratul sunt
persoane diferite, Contractantul asigurării se obligă să furnizeze
consimțământul scris al Asiguratului asupra modificărilor de sumă
asigurată.
10.4. Schimbările produse intră în vigoare la data următoarei scadențe
de plată, cu condiția acceptării lor de către Asigurator.

Art. 11 – Transferul uniturilor
11.1. Contractantul asigurării are dreptul de două ori pe an, fără
plata unui comision, să transfere unituri aparținând contului
Contractantului între Programele de Investiții NN Unit Linked
disponibile pentru acest tip de produs, programe exprimate în
aceeași monedă precizată în art. 3.7.
11.2. În cazul în care pe parcursul anului de asigurare au loc mai mult de
două transferuri de unituri, un comision de transfer, specificat de
Asigurător, va fi perceput din contul Contractantului asigurării.
11.3. Uniturile vor fi transferate între Programele de Investiții pe baza
procentului de transfer menționat de Contractant în solicitarea sa.
Numărul de unituri ce se transferă este calculat pe baza prețului de
vânzare al uniturilor pentru fiecare Program de Investiții NN Unit
Linked în parte.
11.4. Uniturile de investiții se administrează și se transferă independent
de celelalte tipuri de unituri.
11.5. Uniturile de acumulare, de loialitate și cele inițiale pot fi
transferate dintr-un Program de Investiții în altul doar împreună și
în aceeași proporție.

Art. 12 – Contul Contractantului asigurării
12.1. Toate primele eșalonate pentru investiție și primele suplimentare
plătite vor fi alocate contului Contractantului asigurării.
12.2. Valoarea contului Contractantului se va schimba periodic,
corespunzător cu valoarea activelor financiare administrate de
Asigurător.
12.3. Valoarea contului Contractantului asigurării este egală cu
numărul total de unituri inițiale, unituri de acumulare, unituri de
investiții și unituri de loialitate din fiecare Program de Investiții
NN Unit Linked multiplicat cu prețul de vânzare al unui unit din
Programul de Investiții NN Unit Linked corespunzător.

Art. 13 – Cheltuieli și costuri
13.1. Contul Contractantului în lei se va reduce periodic prin
deducerea cheltuielilor inițiale și a taxei de administrare a poliței.
13.2. Odată cu emiterea poliței de asigurare, pe perioada inițială de
plată a primelor, taxa de administrare a poliței va fi redusă lunar cu
un procent stabilit de Asigurător din care se vor cumpăra unituri
de loialitate.
13.3. Numărul uniturilor de acumulare din contul Contractantului
asigurării va fi redus lunar cu o sumă egală cu taxa de administrare
a poliței. Calculul acestui cost se face la prețul de vânzare valabil la
data tranzacției.
13.4. În cazul în care contul Contractantului asigurării este format
din unituri aparținând mai multor Programe de Investiții NN Unit
Linked, numărul uniturilor care vor fi deduse pentru acoperirea
costului precizat în art. 13.3 va fi calculat proporțional, în
conformitate cu valoarea uniturilor de acumulare din fiecare
Program de Investiții NN Unit Linked în lei.
13.5. La sfârșitul fiecărui an de asigurare, pe parcursul perioadei
inițiale de plată a primelor, numărul uniturilor inițiale din
contul Contractantului asigurării va fi redus cu un procent fix,
stabilit de Asigurător, pentru acoperirea cheltuielilor inițiale ale
Asigurătorului. Ultima reducere de acest gen va fi efectuată la
sfârșitul perioadei inițiale de plată a primelor.
13.6. Dacă valoarea curentă a uniturilor de acumulare din contul
Contractantului asigurării nu acoperă costul precizat în art.
13.3, suma reprezentând diferența dintre valoarea uniturilor de
acumulare și acest cost se va constitui într-un debit care va fi
dedus din uniturile de acumulare următoare.
13.7. Acumularea debitului definit la art.13.6 este permisă doar în
cursul primilor patru ani de valabilitate a contractului, în caz
contrar contractul urmând a se transforma într-un contract
liber de plata primelor, conform condițiilor specificate în art. 17.
Contractantul va fi informat în scris cu privire la modalitățile de
anulare a debitului, precum și asupra consecințelor neefectuării
acesteia.
13.8. În cazul producerii evenimentului asigurat constând în decesul
Persoanei Asigurate, eventualul debit, descris în art. 13.6, nu va fi
dedus din indemnizația de asigurare.
13.9. Pentru acoperirea de către companie a riscului descris în art.
13.8, un cost determinat pe baza valorii debitului și a ratei de
mortalitate aplicabile va fi calculat și dedus lunar din uniturile de
acumulare.

Art. 14 - Încheierea perioadei inițiale de plată a primelor
14.1. La încheierea perioadei inițiale de plată a primelor, Contractantul
asigurării, cu acordul Asiguratului în cazul în care sunt persoane
diferite, poate opta pentru continuarea plății primelor eșalonate
sau pentru transformarea contractului într-un contract plătit
integral.
14.2. Contractantul asigurării va fi notificat în scris, cu 45 de zile înainte
de expirarea perioadei inițiale de plată a primelor, cu privire la
opțiunile prezentate în art. 14.1.
14.3. După încheierea perioadei inițiale de plată a primelor, dacă se
optează pentru continuarea plății primelor, cele două componente
ale Contractului vor ramane în vigoare, Contractantul având
obligația să plătească primele eșalonate de asigurare aferente
Asigurării de deces din orice cauză și Planului de Investiții.
Uniturile inițiale vor fi transformate în unituri de acumulare,
iar primele eșalonate pentru investiție plătite de Contractantul
asigurării vor fi utilizate în întregime pentru achiziționarea de
unituri de acumulare. Numărul uniturilor de acumulare din contul
Contractantului asigurării va fi în continuare redus lunar cu taxa de
administrare a poliței de asigurare. Calculul acestui cost se face la
prețul de vânzare valabil la data tranzacției.

Art. 15 - Încetarea unilaterală și răscumpărarea totală a
contractului de asigurare
15.1. Contractantul asigurării are dreptul să denunțe în scris
contractul de asigurare, situație în care beneficiază de valoarea
de răscumpărare aferentă contractului său la data încetării
contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile
prezentelor condiții ale contractului de asigurare.
15.2. În cazul denunțării unilaterale a contractului de asigurare în
cadrul primilor doi ani de asigurare, Contractantul va avea dreptul
să încaseze doar valoarea uniturilor de investiții, în cazul în care
aceste unituri există.
15.3. În cazul în care cererea de răscumparare totală a Contractului
intervine după primii doi ani de asigurare achitați integral,
dar înainte de expirarea perioadei inițiale de plată a primelor,
Contractantul asigurării are dreptul să primească valoarea de
răscumpărare egală cu valoarea uniturilor de investiții plus
valoarea uniturilor de acumulare și inițiale rămase în cont după
deducerea taxei de răscumpărare și a debitului acumulat conform
art. 13.6, calculate la data efectivă a încetării contractului.
15.4. Taxa de răscumpărare va fi egală cu suma cheltuielilor inițiale
datorate Asigurătorului. Taxa de răscumpărare va descrește pe
perioada inițială de plată a primelor de asigurare și nu va fi aplicată
după anul corespunzător încheierii acestei perioade.
15.5. La răscumpărarea totală a Contractului de asigurare pe perioada
inițială de plată a primelor, uniturile de loialitate vor fi pierdute.
15.6. Dacă cererea de răscumpărare totală a Contractului intervine
după expirarea perioadei inițiale de plată a primelor, Contractantul
asigurării are dreptul să primească o valoare de răscumpărare
egală cu valoarea totală a uniturilor din cont la data efectivă a
încetării contractului.

Art. 16 - Răscumpărare parțială
16.1. Contractantul asigurării are dreptul să retragă o cotă din numărul
Uniturilor de investiții și de acumulare din cont, cu respectarea
limitelor minime și maxime stabilite de Asigurător. Asigurătorul va
procesa retragerea la cererea scrisă a Contractantului asigurării.
Cota, exprimată ca sumă fixă sau procent din Programele de
Investiții, va fi răscumpărată din Uniturile de investiții și numai
în măsura în care acestea sunt insuficiente, diferența va fi
răscumpărată din Uniturile de acumulare.
16.2. Pentru fiecare retragere, Asigurătorul va reține o taxă pentru
acoperirea costurilor de procesare a retragerii.
16.3. Taxa de retragere va fi exprimată ca procent din suma
răscumpărată și nu poate fi mai mică decât limita stabilită de
Asigurător.

Art. 17 - Contract liber de plata primelor
17.1. La cererea expresă a Contractantului asigurării în perioada inițială
de plată a primelor sau în caz de neplată a primelor la împlinirea
celor 90 de zile de întârziere a plății sau art. 13.7 al prezentelor
condiții, contractul de asigurare va fi transformat într-un contract
liber de plata primelor. Pentru acest tip de contract nu vor mai fi
solicitate sau acceptate prime eșalonate.
17.2. Numărul uniturilor inițiale va fi redus cu valoarea cheltuielilor
inițiale datorate la data tranzacției, iar uniturile inițiale rămase în
urma acestei reduceri vor fi transformate în unituri de acumulare.
17.3. Suma datorată descrisă în art. 13.6, va fi dedusă din uniturile de
acumulare din contul Contractantului asigurării.
17.4. Sumele plătite în plus sau datorate pentru asigurarea în caz de
deces din orice cauză și asigurările și opțiunile suplimentare vor fi
adăugate, respectiv deduse, din uniturile de acumulare.
17.5. Dacă în urma deducerilor din contul Contractantului conform art.
17.2, 17.3 și 17.4, valoarea uniturilor de acumulare va fi mai mică
decât limita minimă stabilită de Asigurător, contractul de asigurare
va înceta de plin drept, prin notificarea adresată Contractantului
de către Asigurător în acest sens, fără a mai fi necesară
îndeplinirea vreunei formalități sau proceduri suplimentare de
către Asigurător și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești.
Contractantul are dreptul să încaseze valoarea uniturilor de
acumulare rămase și a uniturilor de investiții, dacă există, cu
excepția primilor doi ani de asigurare, când Contractantul are
dreptul de a încasa numai valoarea uniturilor de investiții.
17.6. La transformarea contractului de asigurare într-un contract liber
de plata primelor, uniturile de loialitate vor fi pierdute. Ele vor fi
recuperate doar în cazul revenirii la plata primelor eșalonate, în
condițiile stabilite de Asigurător.
17.7. Suma asigurată pentru un contract liber de plata primelor
va fi ajustată astfel încât să devină egală cu valoarea totală a

uniturilor de acumulare și investiții din contul Contractantului
asigurării, în orice moment. În consecință, beneficiul plătit la
decesul Asiguratului va fi egal cu valoarea uniturilor din contul
Contractantului asigurării în momentul producerii evenimentului
asigurat.
17.8. La transformarea contractului de asigurare într-un contract liber
de plata primelor toate asigurările și opțiunile suplimentare își
încetează efectele.
17.9. După transformarea contractului într-unul liber de plata
primelor, Contractantul asigurării are dreptul în continuare să
cumpere unituri de investiții prin plata unor prime suplimentare,
în conformitate cu art. 3.5, să facă răscumpărări parțiale în
conformitate cu art. 16 sau transferuri de unituri conform art. 11
din prezentele condiții contractuale, aceste tranzacții determinând
imposibilitatea revenirii la plata eșalonată a primelor.
17.10. Dacă, în orice moment pe durata unui contract liber de
plata primelor, valoarea uniturilor de acumulare din contul
Contractantului scade sub limita minimă stabilită de asigurător,
conform art. 17.5 și 17.9 din prezentele condiții contractuale,
contractul de asigurare va înceta de plin drept conform
prevederilor art. 17.5 de mai sus. În acest caz, Contractantul are
dreptul să încaseze valoarea uniturilor de acumulare rămase și
a uniturilor de investiții, dacă există, cu excepția primilor doi ani
de asigurare, când Contractantul are dreptul de a încasa numai
valoarea uniturilor de investiții.
17.11. Toate costurile și cheltuielile descrise în art. 13 vor înceta a
mai fi deduse din contul Contractantului. Taxa de administrare a
Programului de Investiții NN Unit Linked, descrisă în art. 6.3, va fi
dedusă în continuare din valoarea acestuia.

Art. 18 – Contract plătit integral
18.1. După încheierea perioadei inițiale de plată a primelor, la cererea
expresă a Contractantului asigurării sau conform prevederilor
art. 3.3. al prezentelor condiții, contractul de asigurare poate fi
transformat într-un contract plătit integral. Pentru acest tip de
contract nu vor mai fi solicitate sau acceptate prime eșalonate.
18.2. Uniturile de loialitate, uniturile inițiale și uniturile de acumulare
vor fi transformate în unituri de investiții.
18.3. La transformarea contractului de asigurare într-un contract plătit
integral, asigurarea de deces din orice cauză și toate asigurările și
opțiunile suplimentare își încetează efectele.
18.4. Beneficiul plătit în cazul decesului Asiguratului va fi egal cu
valoarea uniturilor de investiții din contul Contractantului asigurării
în momentul producerii evenimentului asigurat.
18.5. După transformarea contractului într-unul plătit integral,
Contractantul asigurării are dreptul în continuare să cumpere
unituri de investiții prin plata unor prime suplimentare, în
conformitate cu art. 3.5, să facă răscumpărări parțiale în
conformitate cu art. 16 sau transferuri de unituri conform art. 11
din prezentele condiții contractuale.
18.6. Toate costurile și cheltuielile descrise în art. 13 vor înceta a
mai fi deduse din contul Contractantului. Taxa de administrare a
Programului de Investiții NN Unit Linked, descrisă în art. 6.3, va fi
dedusă în continuare din valoarea acestuia.
18.7. După transformarea în contract plătit integral, contractul de
asigurare nu mai poate reveni la plata primelor eșalonate.

Art. 19 - Protecția împotriva inflației
19.1. La fiecare Aniversare a Cererii în cadrul Perioadei de plată a
primelor de asigurare, Contractantul asigurării are dreptul să
majoreze cuantumul primei eșalonate de asigurare, printr-un
procent dependent de rata inflației, stabilit de către Asigurător.
19.2. Majorarea va produce efecte diferite în funcție de componenta
contractului de asigurare.
19.3. În cazul Asigurării de deces din orice cauză, majorarea primei
aferente acestei componente va determina majorarea sumei
asigurate în conformitate cu principiile standard ale matematicii
actuariale, ținând cont de noua vârstă a asiguratului. Nu se va cere
o verificare medicală suplimentară în cazul acestor majorări.
19.4. În cazul Planului de Investiții, cu diferența de primă eșalonată
pentru investiție determinată de majorare se vor achiziționa
unituri inițiale doar în anul în care s-a optat pentru majorare.
19.5. Asigurătorul va anunța Contractantul asigurării despre valoarea
majorării cu cel puțin 25 (douăzecișicinci) de zile calendaristice
înainte de data fiecărei Aniversări a Cererii. Contractantul asigurării
poate refuza oferta de majorare a primei de asigurare eșalonate.
Indiferent de opțiunea Contractantului, este necesară prezentarea
unei notificări scrise către Asigurător cu cel puțin 15 (cincisprezece)

zile calendaristice înainte de data Aniversarii Cererii. Lipsa
acestei notificări din partea Contractantului în termenul mai sus
menționat va fi considerată de Asigurător o aprobare a majorării
datorate inflației.

Art. 20 – Limite specifice
GenT
pentru Investiție

GenT
pentru Pensie

10 ani

10 ani, dar nu
mai devreme de
împlinirea de către
Asigurat a vârstei de
minim 55 ani.

Perioada minimă de
plată a primelor de
asigurare

Prima minimă anuală
pentru investiție

Suma asigurată
minimă

1.700 lei (pentru
contracte cu durata
mai mică de 12 ani)

1.800 lei

1.300 lei (pentru
contracte cu durata
de cel puțin 12 ani)
30.000 lei

Prezentele limite sunt aplicabile în momentul încheierii cererii,
Asigurătorul având dreptul să le modifice producând efecte doar
asupra modificării descrise în art. 9 și art. 10.

Art. 21 - Prevederi finale
21.1. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de la
data de 07.02.2020 și se vor aplica Contractelor de asigurare încheiate
începând cu această dată.
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