Asigurarea de via]` pentru copil
MAJORAT
DOCUMENT CU INFORMA}II ESEN}IALE
SCOP
Prezentul document con]ine informa]ii esen]iale referitoare la produsul de asigurare de via]` pentru copil - Majorat. Acesta nu
reprezint` un material de marketing. Informa]iile v` sunt oferite în virtutea unei obliga]ii legale, pentru a v` ajuta s` în]elege]i
natura, riscurile, costurile, câ[tigurile [i pierderile poten]iale care deriv` din acest produs [i pentru a v` ajuta s` îl compara]i cu
alte produse.

PRODUS
Asigurarea de via]` pentru copil - Majorat
Asigur`tor: Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Site: www.generali.ro
Pentru mai multe informa]ii v` rug`m suna]i la telefon: 0372 01 02 02
Autoritatea competent`: Autoritatea de Supraveghere Financiar`
Data cre`rii/elabor`rii/actualiz`rii prezentului document: 06.08.2021
Sunte]i pe cale s` achizi]iona]i un produs care nu este simplu [i poate fi dificil de în]eles.

|N CE CONST~ ACEST PRODUS?
TIP:

Asigurare tradi]ional` de via]` pentru copil, cu o clauz` de participare la câ[tigul companiei.

OBIECTIVE:

Economisire pe termen lung pentru protec]ia copilului dumneavoastr`.
La maturitatea contractului se pl`te[te suma asigurat` plus cea mai recent` participare la câ[tig avizat`.
Participarea la câ[tig este calculat` începând cu anul trei de asigurare [i este ob]inut` prin investirea de
c`tre Asigur`tor a rezervelor matematice, aferente asigur`rii de baz` [i a particip`rii la câ[tig din anii
preceden]i, conform rezultatelor financiare calculate la finalul fiec`rui an. Investi]iile se realizeaz` în
obliga]iuni de stat [i corporative. Investi]ia este gestionat` integral de Asigur`tor, pentru tot portofoliul de
produse de acest tip.

Participarea la câ[tig este calculat` prin alocarea unui procent de 85% din diferen]a dintre randamentul
anual al investi]iei, dobânda tehnic` garantat` [i marja de siguran]` stabilit` de Asigur`tor.
Dac` decide]i s` renun]a]i anticipat la contract, înainte de finalul perioadei de de]inere recomandate, ve]i încasa o valoare
mai mic` decât cea de la maturitate, respectiv valoarea de r`scump`rare plus cea mai recenta participare la câ[tig avizat`.
Valoarea de r`scump`rare este calculat` pe baza rezervei matematice din care se deduce penalizarea în caz de
r`scump`rare. Participarea la câ[tig nu este penalizat` în caz de r`scump`rare anticipat`. V` recomand`m s` consulta]i
condi]iile de asigurare [i Tabelul „Detalii tehnice” [i „Detalii r`scump`rare” pentru mai multe detalii.

INVESTITORUL INDIVIDUAL C~RUIA ÎI ESTE DESTINAT: Persoana interesat` de economisirea activelor pe termen lung

pentru viitorul copilului, cu aversiune la risc [i care dore[te s` evite eventuale pierderi financiare. Riscul suportat de client
reprezint` posibilitatea ca randamentul ob]inut pe pie]ele financiare s` nu fie suficient pentru acumularea unei sume în
contul de participare la câ[tig. Clientul trebuie s` fie familiar cu produsele tradi]ionale de asigurare de via]`, iar
cuno[tin]ele financiare cu privire la investi]ii nu sunt necesare, investi]ia fiind gestionat` în întregime de Asigur`tor.

BENEFICIILE ASIGUR~RII {I COSTURILE:

Asigurarea de via]` „Majorat” ofer` urm`toarele beneficii:

Starea contractului

La maturitate (expirare)

|n cazul decesului
Asiguratului

|n cazul decesului
Copilului beneficiar

În vigoare

Suma asigurat` +
participarea la c<[tig
avizat`

Asigur`torul preia plata
primelor pân` la expirarea
contractului, când se acord`
suma asigurat` +
participarea la câ[tig avizat`,
Copilului beneficiar

Rezerva matematic`
calculat` la data
decesului + participarea
la c<[tig avizat`

Eliberat de la
plata primelor

Suma asigurat` redus` +
participarea la c<[tig
avizat`

Suma asigurat` redus` +
participarea la c<[tig
avizat` p<n` la data
decesului

Rezerva matematic`
calculat` la data
decesului + participarea
la c<[tig avizat`

Valoarea acestor beneficii este indicat` în sec]iunea „Care sunt riscurile [i ce a[ putea ob]ine în schimb?”.
Toate cifrele din exemplu sunt calculate pentru un client în vârst` de 35 de ani, care încheie un contract pe termen de 15
ani, cu 15 pl`]i de prime anuale în valoare de 1.000 lei (în total 15.000 lei).
Prima de risc de deces este independent` de sexul Asiguratului [i depinde de vârsta persoanei asigurate, tabela de
mortalitate a popula]iei României, durata asigur`rii, suma asigurat`, modalitatea de plat`, dobânda tehnic` [i cheltuielile
Asigur`torului. În exemplul nostru, prima de risc reprezint` 77,39% din prima pl`tit`.
Primele de asigurare se pl`tesc, în func]ie de op]iunea dumneavoastr`, anual sau în rate semestriale, trimestriale sau
lunare. Frecven]a de plat` anual` / semestrial` / trimestrial` beneficiaz` de discounturi prev`zute în tariful de asigurare.
Asigur`torul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care:
Contractantul/Asiguratul/Beneficiarii:
1) nu ofer` informa]ii privind datele de identificare personale solicitate de c`tre Asigur`tor;
2) furnizeaz` Asigur`torului declara]ii false [i/sau informa]ii incomplete cu privire la împrejur`rile esen]iale referitoare la
riscurile asigurate;
3) au datele de identificare personale în Listele oficiale ale persoanelor fizice /juridice suspecte de s`vâr[irea sau de
finan]area actelor de terorism sau pe listele cu persoane cu sanc]iuni interna]ionale.
sau în cazul în care Contractantul / Beneficiarii sunt cet`]eni americani sau reziden]i SUA/ institu]ii financiare str`ine
non-participante [i refuz` s` ofere informa]ii sau documente referitoare la verificarea identit`]ii sale, în conformitate cu
reglement`rile FATCA, CRS sau alte acte legislative (fiscale [i de combatere a sp`l`rii banilor).
În plus, contractul poate fi reziliat automat în primii trei ani de asigurare, în situa]ia în care Contractantul nu achit` primele
de asigurare restante [i penalit`]ile stabilite de Asigur`tor în maxim 3 luni de la data celei dintâi scaden]e neachitate.

CARE SUNT RISCURILE {I CE A{ PUTEA OB}INE ÎN SCHIMB?
Indicator de risc

Indicatorul global de risc v` ajut` s` evalua]i riscul asociat cu acest produs, comparativ cu alte produse [i se bazeaz` pe
presupunerea c` produsul este men]inut în vigoare pân` la sfâr[itul contractului. Dac` r`scump`ra]i contractul înainte de
maturitate, riscul real poate diferi semnificativ [i pute]i primi o sum` mai mic` decât cea pl`tit`, respectiv valoarea de
r`scump`rare plus cea mai recent` participare la profit avizat`. În cazul în care decide]i s` r`scump`ra]i înainte de
maturitate, se va aplica un procent de penalizare - detalii în sec]iunea “Compozi]ia costurilor”. |n plus, riscul produsului
poate s` difere în cazul rezilierii anticipate a poli]ei de asigurare.
Pe o scar` de la 1 la 7, Participarea la Câ[tig aferent` acestui produs se reg`se[te în clasa a 3-a de risc. Aceasta reprezint`
o clas` de risc sc`zut` spre medie [i înseamn` c` riscul de pierderi poten]iale asociate performan]ei viitoare raportate la
Indicatorul de risc va avea un nivel sc`zut pân` la moderat. Suma asigurat` este garantat` de Asigur`tor pe toat` durata
contractului. Clauza de participare la câ[tig este oferit` automat la achizi]ionarea produsului. Anual, dup` calcularea [i
avizarea particip`rii la câ[tig, aceast` valoare devine garantat`. Randamentele ob]inute din investirea activelor care intr`
în calculul particip`rii la câ[tig sunt supuse fluctua]iilor pie]elor financiare [i investi]iilor f`cute de Asigur`tor. În cazul unor
evolu]ii nefavorabile ale pie]elor financiare, este pu]in probabil ca Asigur`torul s` nu poat` efectua pl`]i c`tre
dumneavoastr`. În orice situa]ie ve]i primi suma asigurat` garantat` la maturitatea contractului plus cea mai recent`
participare la câ[tig avizat`.
Prin natura investi]iei riscul de lichiditate este unul redus, compania asigurându-se c` de]ine suficiente active lichide
pentru plata obliga]iilor.

SCENARII DE PERFORMAN}~ Prima de asigurare e[alonat` de 1.000 de lei/an
Tabelul de mai jos prezint` sumele pe care le pute]i primi la 3 momente distincte [i în func]ie de 4 scenarii de performan]`,
presupunând ca investi]i 1.000 Lei pe an. |n exemplul ales, 15 ani reprezint` întreaga durat` contractual`. Valorile prezentate
sunt estimative [i nu constituie un indicator exact. Valoarea particip`rii la câ[tig ob]inut` la maturitatea contractului depinde de
evolu]ia pie]elor financiare [i de durata de timp pe care p`stra]i produsul. Scenariul de criz` reprezint` suma pe care a]i putea
s` o primi]i în circumstan]e de pia]` extreme [i nu ]ine cont de imposibilitatea de plat` a Asigur`torului.
Celelalte 3 scenarii de performan]` ilustreaz` evolu]ii pozitive ale randamentelor financiare, cu diverse grade de optimism.
Sumele includ toate costurile asociate produsului în sine, dar nu iau în considerare situa]ia dumneavoastr` fiscal`, care poate
afecta suma pe care o pute]i primi. Acest tabel v` permite s` compara]i acest produs cu altele similare.

Scenarii în caz de supravie]uire
Ce sum` pute]i primi dup` deducerea costurilor
Scenariul
Randamentul mediu în fiecare an
de criz`
Ce sum` pute]iprimi dup` deducerea costurilor
Scenariul
nefavorabil Randamentul mediu în fiecare an
Ce sum` pute]i primi dup` deducerea costurilor
Scenariul
Randamentul mediu în fiecare an
moderat
Scenariul Ce sum` pute]i primi dup` deducerea costurilor
Randamentul mediu în fiecare an
favorabil
Suma Investit` Acumulat`

0 Lei

5.762,08 Lei

13.431,19 Lei

0%

0%

0%

0 Lei
0%

5.762,08 Lei
0%

13.431,19 Lei
0%

0 Lei
0%
0 Lei

5.767,16 Lei
2,64%
6.073,15 Lei

13.462,97 Lei
2,64%
15.489,81 Lei

0%

5,71%

4,87%

0 Lei

6.195,79 Lei

13.431,19 Lei

Scenariu în caz de deces din orice cauz` al Asiguratului
Ce sum` pot primi beneficiarii dumneavoastr` dup`
deducerea costurilor?

13.431,19 Lei

13.436,26 Lei

13.462,97 Lei

1.000,00 Lei

8.000,00 Lei

15.000,00 Lei

Primele de asigurarea acumulate

Ce se \nt<mpl` dac` Generali Romania Asigurare Reasigurare SA nu poate s` pl`teasc`?

Clientul se poate confrunta cu o pierdere financiar` în cazul falimentului Asigur`torului. În acest caz, Fondul de garantare
al asigura]ilor garanteaz` plata de indemniza]ii/desp`gubiri în cazul falimentului Asigur`torului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/2015.

Care sunt costurile?

Metoda de calcul a costurilor este urm`toarea:
Impactul costurilor asupra randamentului arat` cum investi]ia este afectat` de costurile incluse în produs. Costurile totale
includ costuri unice, costuri recurente [i costuri accesorii. Sumele indicate sunt costurile cumulate ale produsului în sine,
pentru cele 3 perioade de de]inere [i presupun o investi]ie anuala de 1.000 Lei. Primele 2 perioade (1 an [i 8 ani) includ [i
penalit`]ile pentru r`scump`rarea anticipat`. Cifrele reprezint` estim`ri [i se pot schimba în viitor. Costurile reale depind de
vârsta asiguratului, de durata contractual` aleas`, de prima de asigurare pl`tit` [i de evolu]ia pie]elor financiare.
Costuri de-a lungul timpului:

Prima de asigurare e[alonat` de 1.000 de lei/ an
Dac` încasa]i dup`

Dac` încasa]i dup`

Dac` încasa]i dup`

1.000,00 Lei

1.678,07 Lei

3.999,45 Lei

100%

6,82%

3,73%

1 an

Costuri totale
Impactul asupra randamentului (RIY) pe an

8 ani

15 ani

Compozi]ia costurilor - Acest tabel prezint` impactul costurilor asupra randamentului (RIY) pe an
Costuri
unice
Costuri
recurente

Costuri
accesorii

Costuri de intrare

0%

Impactul costurilor pe care le pl`ti]i atunci
când contacta]i asigurarea.

Costuri de ie[ire

0%

Impactul costurilor de ie[ire din investi]ie la scaden]`

Costuri de tranzac]ionare a portofoliului

0%

Costuri legate de asigurarea de via]`

3,13%

Alte costuri recurente

0,60%

Comisioane de performan]`

0%

Comisioane pentru randament

0%

Impactul costurilor de achizi]ionare [i vânzare
a investi]iilor suport ale produsului.
Acestea includ: costuri cu distribu]ia, administrarea
poli]ei [i taxele legale.
Impactul costurilor pe care vi le deducem în fiecare an
pentru a gestiona investi]ia.
Impactul comisionului de performan]`. Deducem aceste
comisioane din investi]ia dumneavoastr` dac`
produsul dep`[e[te performan]a de referin]`.
Impactul comisioanelor pentru randament.

Cât timp ar trebui s` \l p`strez [i pot retrage banii anticipat?

Perioada de de]inere recomandat` este egal` cu durata contractului de asigurare. Orice denun]are a contractului
înainte de expirarea acestuia implic` penalit`]i [i costuri suplimentare.
Contractul poate fi reziliat anticipat oricând, la cererea Contractantului, acesta primind, dup` primii trei ani, valoarea de
r`scump`rare plus ultima participare la câ[tig avizata din momentul rezilierii. Prin urmare, valoarea de r`scump`rare este
diferit` de suma primelor pl`tite.
Taxa de r`scump`rare este 100% în primii trei ani, apoi variaz` în func]ie de momentul în care se solicit` r`scump`rarea.
Toate taxele de r`scump`rare sunt descrise în Tabelul Detalii R`scump`rare.

Cum pot s` depun o reclama]ie?

Orice nemul]umire reclamat` de c`tre Contractant / Asigurat / Beneficiar în leg`tur` cu interpretarea [i executarea
contractului de asigurare va fi solu]ionat` prin formularea unei peti]ii scrise la sediul Asigur`torului la adresa Pia]a Charles
de Gaulle nr.15, etaj 6 [i 7, cod po[tal 011857 sau prin email la adresa petition.ro@generali.com.
Ave]i la dispozi]ie [i site-ul www.generali.ro pentru peti]ii. Aceast` peti]ie va fi analizat` de Asigur`tor [i va fi finalizat`
prin transmiterea, în termen de maximum 30 de zile, a unui r`spuns scris, punctual [i argumentat c`tre persoana care a
formulat-o.

Alte informa]ii relevante

Informa]ii individuale privind produsul de asigurare necesare în forma sa concret` vor fi primite înainte de încheierea
contractului, în conformitate cu specifica]iile legale. Fundamentele contractuale sunt reglementate în condi]iile de asigurare.
Informa]ii suplimentare pot fi g`site pe site-ul https://www.generali.ro/asigurari/persoane-fizice/viata/majorat/
Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Societate autorizat` de Autoritatea de Supraveghere Financiar`, administrat` în sistem dualist, membr` a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de
asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediu social în Bucure[ti, Sector 1, Pia]a Charles de Gaulle nr. 15, etaje 6 [i 7, 011857, Nr. ordine R.C.
J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202,
www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, |nmatriculat` \n registrul asigur`torilor: RA-002/2003, Certificat` ISO 9001: 2015, Capital social subscris
178.999.221,7 lei, integral v`rsat.

