
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AAAssssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii   sssuuullllllaaa   vvviiitttaaa   
RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTOOO   

Didascalia che descrive 
l'immagine o la foto. 

I risparmi che si riesce ad accantonare sono preziosi, anche 
perché costituiscono una fonte di sicurezza per la stabilità 
economica della famiglia. 
 
Solo le assicurazioni sulla vita dedicate al risparmio 
garantito prevedono un tasso di interesse minimo 
prestabilito nel contratto e garantito dal capitale della 
compagnia. 
 
In questo documento trovi le informazioni di base sulle 
assicurazioni sulla vita dedicate al risparmio garantito. 
 
Per conoscerle meglio ed eventualmente acquistarle puoi 
anche consultare i siti internet delle imprese di 
assicurazione, confrontare i diversi prodotti offerti e, tramite 
un consulente di fiducia, individuare la polizza  
personalizzata più adeguata alle tue esigenze. 
 
 

AAll ll ’’ ii nnttee rrnnoo  tt rroo vvii   
iinnffoorrmmaazziioonnii   ss uull llee     

aassssiiccuurraazz iioo nnii   ss uull llaa   
vvii ttaa   ddeeddiiccaattee   aa ll     

rr iissppaarrmmiioo   
ggaarraanntt ii ttoo::     

  
11..   ccaarraa tt ttee rr ii ss tt ii cchhee     

ggeenneerraa ll ii   
    

22 ..   aassss ii ccuurraazz ii oonnee  vvii ttaa   
ii nn tteerraa   rr ii vvaa ll uu ttaabbii ll ee  

  
33 ..   aassss ii ccuurraazz ii oonnee  mmii ss ttaa   

ee   ttee rr mmii nnee   ff ii ssssoo   
rr ii vvaall uu ttaabb ii ll ee       

  
44 ..   aassss ii ccuurraazz ii oonnee  ddii   

ccaapp ii ttaa ll ee   ddii ff ffee rr ii ttoo   
rr ii vvaall uu ttaabb ii ll ee  

  
55 ..   ccaapp ii ttaa ll ii zzzzaazz ii oonnee  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTOOO   

   
111...   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   

AA  CC HHII   SSOO NNOO  UUTT IILL II     
II  pprrooddoottttii  ddii  rriissppaarrmmiioo  ggaarraannttiittoo  ccoonnsseennttoonnoo  ddii  
iimmppiieeggaarree  uunnaa  ssoommmmaa  oo  uunn  ppiiaannoo  ddii  vveerrssaammeennttii  iinn  
uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  rriissppaarrmmiioo  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  ggaarraannzziiaa  ddii  
rreennddiimmeennttoo  mmiinniimmoo  ee  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeeii  rreennddiimmeennttii  
ootttteennuuttii,,  sseennzzaa  cciiooèè  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  iill  ccaappiittaallee  
rriivvaalluuttaattoo  ddiimmiinnuuiissccaa  oo  ppeerrddaa  ddii  vvaalloorree  ppeerr  ll’’eeffffeettttoo  
ddeellll’’aannddaammeennttoo  ddeeii  mmeerrccaattii..  SSoonnoo  aaddaattttii  qquuiinnddii  aallllee  
ppeerrssoonnee  aavvvveerrssee  aaii  rriisscchhii  ffiinnaannzziiaarrii  ee  aa  qquueellllee  cchhee  
pprreeffeerriissccoonnoo  iinnvveessttiirree  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ii  rriissppaarrmmii  
aaccccaannttoonnaattii  iinn  ffoorrmmee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  rreennddiimmeennttii  
ccoonntteennuuttii  mmaa  ggaarraannttiittii..    
TTaallii  pprrooddoottttii  ppoossssoonnoo  aanncchhee  eesssseerree  aaddaattttii  aa  sscceellttee  ddii  
rriissppaarrmmiioo  iinntteerrggeenneerraazziioonnaallee,,  oossssiiaa  aaccccaannttoonnaattoo  ddaaii  
ggeenniittoorrii  oo  ddaaii  nnoonnnnii  ppeerr  ii  ffiiggllii,,  ii  nniippoottii  oo  ggllii  eerreeddii,,  
oovvvveerroo  qquuaallii  aalltteerrnnaattiivvee  aadd  aallttrree  ffoorrmmee  ddii  rriissppaarrmmiioo  
ggaarraannttiittoo  ((aadd  eess..  ii  ttiittoollii  ddii  ssttaattoo)),,  nnoonncchhéé  qquuaallee  
iimmppiieeggoo  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddaa  ppaarrttee  ddii  eennttii  oo  aazziieennddee  ppeerr  ii  
pprroopprrii  ddiippeennddeennttii  oo  ii  pprroopprrii  aammmmiinniissttrraattoorrii..   

LLEE  CC AARR AATT TT EERRIISSTT IICC HHEE  IINN  SS IINNTT EESSII     
AA  ffrroonnttee  ddeell  vveerrssaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  cclliieennttee  ddii  uunn  
pprreemmiioo  uunniiccoo  oo  ddii  uunn  ppiiaannoo  ddii  vveerrssaammeennttii  
ccoossttaannttee  oo  ccrreesscceennttee,,  ll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
ggaarraannttiissccee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  rriivvaalluuttaattoo  
ffuunnzziioonnee  ddii::    
aa))  uunn  rreennddiimmeennttoo  mmiinniimmoo  ggaarraannttiittoo    
bb))  iill  rreennddiimmeennttoo  eexxttrraa  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  aassssiiccuurraattiivvaa  
ccuuii  ii  ccoonnttrraattttii  ssoonnoo  ccoolllleeggaattii..    
IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaappiittaallee  rriivvaalluuttaattoo  ddiippeennddee  ddaallllaa  
ffoorrmmaa  aassssiiccuurraattiivvaa  pprreesscceellttaa::  ppeerr  llee  ffoorrmmee  mmiissttaa  oo  
vviittaa  iinntteerraa  èè  iimmmmeeddiiaattoo  iinn  ccaassoo  ddii  mmoorrttee  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo,,  ppeerr  llaa  mmiissttaa,,  ffiissssaattoo  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  
ddeell  ccoonnttrraattttoo  iinn  ccaassoo  ddii  ssoopprraavvvviivveennzzaa..  PPeerr  llaa  
ffoorrmmaa  tteerrmmiinnee  ffiissssoo  ee  ppeerr  llaa    ccaappiittaalliizzzzaazziioonnee  èè  
ccoommuunnqquuee  aa  ssccaaddeennzzaa..  PPeerr  iill  ccaappiittaallee  ddiiffffeerriittoo  èè  aa  
ssccaaddeennzzaa,,  mmeennttrree  iinn  ccaassoo  ddii  mmoorrttee  vveennggoonnoo  
rreessttiittuuiittii  ii  pprreemmii  vveerrssaattii  rriivvaalluuttaattii..  II  pprrooddoottttii  
pprreevveeddoonnoo  ccoommuunnqquuee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  cchhiieeddeerree  iill  
rriimmbboorrssoo  aannttiicciippaattoo  ddii  qquuaannttoo  mmaattuurraattoo  iinn  ppoolliizzzzaa  
((rriissccaattttoo))..   

III LLL    PPP RRR EEE MMM III OOO       
IIIlll    ppprrreeemmmiiiooo   vvveeerrrsssaaatttooo   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee   pppuuuòòò   

eeesssssseeerrreee   uuunnniiicccooo   ooo   aaannnnnnuuuooo,,,    dddiii    
iiimmmpppooorrrtttooo   sssccceeelll tttooo   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee...   

IIIlll    111999%%%   dddeeelll lllaaa   pppaaarrrttteee   dddiii    ppprrreeemmmiiiooo   
rrreeelllaaattt iiivvvaaa   aaalll    rrriiisssccchhhiiiooo   mmmooorrrttteee   èèè   
dddeeetttrrraaaiiibbbiii llleee   dddaaalll lll ’’’ IIIRRRPPPEEEFFF   fff iiinnnooo   aaalll    
mmmaaassssssiiimmmooo   dddiii   111...222999111   eeeuuurrrooo   aaannnnnnuuuiii ...   

LLL EEE    OOO PPP ZZZ III OOO NNN III    
   III   ppprrrooodddooottt ttt iii    pppooossssssooonnnooo   ppprrreeevvveeedddeeerrreee      
ooopppzzziiiooonnniii    qqquuuaaalll iii :::    aaa)))   aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii    

cccooommmpppllleeemmmeeennntttaaarrriii    ooo   aaaggggggiiiuuunnnttt iiivvveee   (((aaaddd   
eeesss...    uuunnn’’’aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee   

cccooommmpppllleeemmmeeennntttaaarrreee   iiinnnfffooorrrtttuuunnniii)));;;    bbb)))   lllaaa   
pppooossssssiiibbbiii lll iii tttààà   dddiii    iiinnnttteeerrrrrrooommmpppeeerrreee   iii lll    pppiiiaaannnooo   

dddiii    vvveeerrrsssaaammmeeennnttt iii    mmmaaannnttteeennneeennndddooo   iiinnn   
vvviiigggooorrreee   iii lll    cccooonnntttrrraaattttttooo   pppeeerrr   uuunnn   cccaaapppiii tttaaallleee   
rrriiidddooottt tttooo;;;    ccc)))   cccooonnnvvveeerrrttt iiirrreee   iii lll    cccaaapppiii tttaaallleee   dddaaa   

lll iiiqqquuuiiidddaaarrreee   iiinnn   rrreeennndddiii tttaaa   vvviii tttaaalll iiizzziiiaaa;;;       
ddd)))   ppprrrooollluuunnngggaaarrreee   lllaaa   ddduuurrraaatttaaa   dddeeelll    

cccooonnntttrrraaattt tttooo   ooolllttt rrreee   lllaaa   ssscccaaadddeeennnzzzaaa   aaalll llleee   
sssttteeesssssseee   cccooonnndddiiizzziiiooonnniii ...   

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
IIIlll    ccclll iiieeennnttteee   hhhaaa   uuunnn   dddiiirrriiittttttooo   dddiii   

rrriiipppeeennnsssaaammmeeennntttooo    pppeeerrr   aaannnnnnuuulll lllaaarrreee   lllaaa   
ppprrrooopppooossstttaaa   dddiii   cccooonnntttrrraaattttttooo   (((dddiiirrriii ttt tttooo   dddiii    

rrreeevvvooocccaaa)))   ooo   iii lll    cccooonnntttrrraaattt tttooo   sssttteeessssssooo   
(((dddiiirrriii ttt tttooo   dddiii   rrreeeccceeessssssooo   eeennntttrrrooo   333000   gggiiiooorrrnnniii)))...    

LLL’’’aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee,,,   ssseee   sssttt iiipppuuulllaaatttaaa   
dddiiieeetttrrrooo   aaauuutttoooccceeerrrttt iiifff iiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    
ppprrroooppprrriiiooo   ssstttaaatttooo   dddiii    sssaaallluuuttteee,,,    pppuuuòòò   
ppprrreeevvveeedddeeerrreee   uuunnn   bbbrrreeevvveee   pppeeerrriiiooodddooo   dddiii    
cccaaarrreeennnzzzaaa   iiinnniiizzziiiaaallleee   (((aaaddd   eeesss...    666   mmmeeesssiii)))   iiinnn   
cccuuuiii    lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   sssiii    iiimmmpppeeegggnnnaaa   sssooolllooo   aaa   
rrreeesssttt iii tttuuuiiirrreee   iii    ppprrreeemmmiii   vvveeerrrsssaaattt iii    iiinnn   cccaaasssooo      
dddiii    sssiiinnniiissstttrrrooo...   
   

 
 

LLL AAA   
DDD OOO CCC UUU MMM EEE NNN TTT AAA ZZZ III OOO NNN EEE       
PPrriimmaa  ddeellll’’aaccqquuiissttoo  ddeell  
ccoonnttrraattttoo,,  aall  cclliieennttee  ddeevvee  
eesssseerree  iilllluussttrraattaa  ee  
ccoonnsseeggnnaattaa  llaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  
((FFaasscciiccoolloo  iinnffoorrmmaattiivvoo,,  oo  
iill    PPrroossppeettttoo  dd’’ooffffeerrttaa  ssee  
ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprrooddoottttoo  ddii  
ccaappiittaalliizzzzaazziioonnee))  cchhee  
rriippoorrttaa  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
ssuullllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  
pprrooddoottttoo,,  ssuuii  ccoossttii  ee  
ssuullll’’iimmpprreessaa  ddii  
aassssiiccuurraazziioonnee,,  nnoonncchhéé  llee  
ccoonnddiizziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii....  
 

t  l’ t  
  

 

LLEE  GGEESSTT IIOONNII   SSEEPP AARR AATT EE   
II  pprrooddoottttii  ddii  rriissppaarrmmiioo  ggaarraannttiittoo  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  
ccoolllleeggaattii  aallllee  ggeessttiioonnii  aassssiiccuurraattiivvee  sseeppaarraattee,,  ccoossìì  ddeeffiinniittee  
ppeerrcchhéé  ccoonnttaabbiillmmeennttee  sseeppaarraattee  ddaall  ppaattrriimmoonniioo  
ddeellll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  ee  ddeeddiiccaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  
aall  bbeenneeffiicciioo  ddeeggllii  aassssiiccuurraattii  cchhee  aaccqquuiissttaannoo  ttaallii  pprrooddoottttii..  
TTaallii  ggeessttiioonnii  iinnvveessttoonnoo  iinn  ttiittoollii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  aa  rreeddddiittoo  
ffiissssoo  ee  iill  lloorroo  rreennddiimmeennttoo  vviieennee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  aattttrriibbuuiittoo  
aaggllii  aassssiiccuurraattii,,  aall  nneettttoo  ddii  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  ttrraatttteennuuttaa  aa  
ttiittoolloo  ddii  ccoommmmiissssiioonnee..  DDaattoo  ppeerròò  cchhee  rriimmaannee  ffeerrmmoo  iill  
rreennddiimmeennttoo  mmiinniimmoo  ggaarraannttiittoo  ((aadd  eess..  22%%)),,  ssee  iill  
rreennddiimmeennttoo  eeffffeettttiivvoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  èè  iinnffeerriioorree  ((aadd  eess..  
11,,55%%))  llaa  ccoommmmiissssiioonnee  nnoonn  ssii  aapppplliiccaa  ee  ll’’iimmpprreessaa    
ggaarraannttiissccee  ccoommuunnqquuee  iill  mmiinniimmoo..          

SSee  iill  ccoonnttrraattttoo  pprreevveeddee  
aanncchhee  uunnaa  ccooppeerrttuurraa  
ccaassoo  mmoorrttee,,  pprriimmaa  ddeellllaa  
ssoottttoossccrriizziioonnee  ppuuòò  
eesssseerree  cchhiieessttoo  aall  cclliieennttee  
ddii  ccoommppiillaarree  uunn  
qquueessttiioonnaarriioo  ssaanniittaarriioo  
ppeerr  aauuttoocceerrttiiffiiccaarree  iill  ssuuoo  
ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee..    
  
IIll  FFaasscciiccoolloo  iinnffoorrmmaattiivvoo  
rriippoorrttaa  aanncchhee  uunn  pprrooggeettttoo  
eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  ssttaannddaarrdd  
ccoonn  lloo  ssvviilluuppppoo  iippootteettiiccoo  
ddeell  ccoonnttrraattttoo  nneeggllii  aannnnii..  
  
PPrriimmaa  ddeellll’’aaccqquuiissttoo,,  
ll’’iinntteerrmmeeddiiaarriioo  ddeevvee  
ccoonnsseeggnnaarree  aall  cclliieennttee  uunn  
pprrooggeettttoo  
ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo,,    
bbaassaattoo  ssuuii  ssuuooii  ddaattii    
eeffffeettttiivvii  ((eettàà,,  sseessssoo,,  
dduurraattaa,,  iimmppoorrttoo  ddeell  
pprreemmiioo  vveerrssaattoo))..  

LLLeee   sssooommmmmmeee   dddooovvvuuuttteee   dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   
sssooonnnooo    iiimmmpppiiigggnnnooorrraaabbbiii lll iii   eee   
iiinnnssseeeqqquuueeessstttrrraaabbbiii llliii...       
IIIlll    cccaaapppiii tttaaallleee   lll iiiqqquuuiiidddaaatttooo   iiinnn   cccaaasssooo   dddiii    
dddeeeccceeessssssooo   dddeeelll lll '''aaassssssiiicccuuurrraaatttooo   èèè   eeessseeennnttteee   
dddaaa   IIIRRRPPPEEEFFF   eee   dddaaalll lll ''' iiimmmpppooossstttaaa   sssuuulll llleee   
sssuuucccccceeessssssiiiooonnniii ... LLLaaa   pppllluuusssvvvaaallleeennnzzzaaa   
eeevvveeennntttuuuaaallleee   tttrrraaa   cccaaapppiiitttaaallleee   lll iiiqqquuuiiidddaaatttooo   
aaalll lllaaa   ssscccaaadddeeennnzzzaaa   (((ooo   iiinnn   cccaaasssooo   dddiii    
rrriiissscccaaattt tttooo)))   eee   qqquuuaaannntttooo   vvveeerrrsssaaatttooo   dddaaalll    
ccclll iiieeennnttteee   èèè   tttaaassssssaaatttaaa   iiinnn   vvviiiaaa      
dddeeefff iiinnniii ttt iiivvvaaa   aaalll    111222,,,555000%%%...   

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA       
LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   èèè   sssccceeelll tttaaa   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee,,,    
cccooonnn   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   eee   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   

ppprrreeessstttaaabbbiii lll iii tttooo   dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa...   III   
cccooonnntttrrraaattt ttt iii    aaa   vvviii tttaaa   iiinnnttteeerrraaa   ppprrrooossseeeggguuuooonnnooo   

pppeeerrr   tttuuuttt tttaaa   lllaaa   vvviii tttaaa   dddeeelll lll ’’’aaassssssiiicccuuurrraaatttooo...   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTOOO   

   

333...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   MMMIIISSSTTTAAA   OOO   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   FFFIIISSSSSSOOO   
RRRIIIVVVAAALLLUUUTTTAAABBBIIILLLEEE   

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTOOO   

   
222...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   VVVIIITTTAAA   IIINNNTTTEEERRRAAA      
RRRIIIVVVAAALLLUUUTTTAAABBBIIILLLEEE   

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     
AA  ffrroonnttee  ddii  uunn  pprreemmiioo  uunniiccoo  oo  ddii  uunn  ppiiaannoo  ddii  
vveerrssaammeennttii  aannnnuuii  ccoossttaannttii  oo  ccrreesscceennttii,,  iill  
ccoonnttrraattttoo  pprreevveeddee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  
aassssiiccuurraattoo  rriivvaalluuttaattoo  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ddeecceessssoo  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  aavvvveennggaa..  
QQuuiinnddii  iill  ccoonnttrraattttoo  rriimmaannee  iinn  vviiggoorree  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  
dduurraattaa  iinn  vviittaa  ddeellll’’aassssiiccuurraattoo..    
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  ppoossssiibbiillee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriimmbboorrssoo  ddeell  
ccaappiittaallee  ((rriissccaattttoo))  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  
ccoonnttrraattttuuaallee..  PPaaggaattii  ii  pprreemmii  pprreevviissttii,,  ppuuòò  eesssseerree  
pprreevviissttaa  aanncchhee  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeell  ccaappiittaallee  
rriimmbboorrssaattoo  iinn  rreennddiittaa  vviittaalliizziiaa..  IInnoollttrree,,  ppoossssoonnoo  
eesssseerree  ddiissppoonniibbiillii  ooppzziioonnii,,  ccoommee  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  
ccoommpplleemmeennttaarree  iinnffoorrttuunnii  ((cchhee  rraaddddooppppiiaa  oo  ttrriipplliiccaa  
iill  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  iinn  ccaassoo  ddii  mmoorrttee  ddaa  
iinnffoorrttuunniioo  oo  iinnffoorrttuunniioo  ssttrraaddaallee)),,  aallttrree  
aassssiiccuurraazziioonnii  aaggggiiuunnttiivvee  ((aadd  eess..  ccoonnttrroo  llee  
mmaallaattttiiee  ggrraavvii))  oo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerrrroommppeerree  ii  
vveerrssaammeennttii  rriidduucceennddoo  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  llee  
pprreessttaazziioonnii..  
  

                  
              
            

                
              

              
            

            
   

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
   LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   sssiii    eeesssttteeennndddeee   pppeeerrr   tttuuuttttttaaa   lllaaa   

vvviii tttaaa   dddeeelll lll ’’’aaassssssiiicccuuurrraaatttooo,,,    mmmeeennntttrrreee   iii lll    
ccclll iiieeennnttteee   pppuuuòòò   sssccceeeggglll iiieeerrreee   lllaaa   ddduuurrraaatttaaa   iiinnn   

cccuuuiii    eeefff fffeeettt tttuuuaaarrreee   iii lll    pppiiiaaannnooo   dddiii    
vvveeerrrsssaaammmeeennnttt iii    aaannnnnnuuuiii ...   

LLL EEE    EEE SSS CCC LLL UUU SSS III OOO NNN III       
IIll  ccoonnttrraattttoo  ggeenneerraallmmeennttee  
pprreevveeddee  ll’’eesscclluussiioonnee  
ddaallll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ssee  llaa  
mmoorrttee  èè  ccaauussaattaa  ddaa  aattttiivviittàà  
ddoolloossee,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  
gguueerrrree,,  aattttii  ddii  tteerrrroorriissmmoo,,  
ooppeerraazziioonnii  mmiilliittaarrii,,  eevveennttii  
ccaauussaattii  ddaa  aarrmmii  nnuucclleeaarrii,,  
gguuiiddaa  ddii  vveeiiccoollii  sseennzzaa  
ppaatteennttee,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  
nnoonn  ddiicchhiiaarraattaa  oo  aallttrree  
ccaauussee  ssppeecciiffiiccaattee  nneell    
ccoonnttrraattttoo..  
  
  IInn  ccaassoo  ddii  ddeecceessssoo  ppeerr  ttaallii  
ccaauussee    ggeenneerraallmmeennttee  
ll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
rreessttiittuuiissccee  ii  pprreemmii  vveerrssaattii..  
 

LLL EEE    EEE SSS CCC LLL UUU SSS III OOO NNN III       
IIll  ccoonnttrraattttoo  
ggeenneerraallmmeennttee  
pprreevveeddee  ll’’eesscclluussiioonnee  
ddaallll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ssee  
llaa  mmoorrttee  èè  ccaauussaattaa  
ddaa  aattttiivviittàà  ddoolloossee,,  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  
gguueerrrree,,  aattttii  ddii  
tteerrrroorriissmmoo,,  
ooppeerraazziioonnii  mmiilliittaarrii,,  
eevveennttii  ccaauussaattii  ddaa  
aarrmmii  nnuucclleeaarrii,,    
gguuiiddaa  ddii  vveeiiccoollii  
sseennzzaa  ppaatteennttee,,  
aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa    
nnoonn  ddiicchhiiaarraattaa  oo  
aallttrree  ccaauussee  
ssppeecciiffiiccaattee  nneell    
ccoonnttrraattttoo..  
  
          

        
  

    
  

MMiissttaa::  aa  ffrroonnttee  ddii  uunn  pprreemmiioo  uunniiccoo  oo  ddii  uunn  ppiiaannoo  ddii  
vveerrssaammeennttii  aannnnuuii  ccoossttaannttii  oo  ccrreesscceennttii,,  iill  ccoonnttrraattttoo  
pprreevveeddee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  
rriivvaalluuttaattoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ddeecceessssoo  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  ccoonnttrraattttuuaallee,,  
oovvvveerroo  aa  ssccaaddeennzzaa  iinn  ccaassoo  ddii  ssuuaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa..    
TTeerrmmiinnee  ffiissssoo::  aa  ffrroonnttee  ddii  uunn  ppiiaannoo  ddii  vveerrssaammeennttii  
aannnnuuii  ccoossttaannttii  oo  ccrreesscceennttii,,  iill  ccoonnttrraattttoo  pprreevveeddee  iill  
ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  rriivvaalluuttaattoo  aallllaa  
ssccaaddeennzzaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  aanncchhee  ssee  ll’’aassssiiccuurraattoo  
ddeecceeddee,,  nneell  qquuaall  ccaassoo  iill  ccoonnttrraattttoo  ccoonnttiinnuuaa  sseennzzaa  
ppiiùù  bbiissooggnnoo  ddii  ppaaggaarree  uulltteerriioorrii  pprreemmii..      

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
LLL’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaa   cccooonnnssseeegggnnnaaatttaaa   aaalll    ccclll iiieeennnttteee   

rrriiipppooorrrtttaaa   aaannnccchhheee   uuunnn   ppprrrooogggeeettttttooo   
eeessseeemmmppplll iiifff iiicccaaatttiiivvvooo   ssstttaaannndddaaarrrdddiiizzzzzzaaatttooo    

cccooonnn   iiipppooottteeesssiii    sssuuulll lllooo   sssvvviii llluuuppppppooo   
dddeeelll lll ’’’aaannndddaaammmeeennntttooo   dddeeelll   cccooonnntttrrraaattttttooo...       

   
IIIlll    ppprrrooogggeeettttttooo   dddeeevvveee   eeesssssseeerrreee   pppoooiii    

cccooonnnssseeegggnnnaaatttooo   iiinnn   mmmaaannniiieeerrraaa   
pppeeerrrsssooonnnaaalll iiizzzzzzaaatttaaa   aaalll    mmmooommmeeennntttooo   dddeeelll lllaaa   

sssooottt tttooossscccrrriiizzziiiooonnneee...       

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
   LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   èèè   ppprrreeesssccceeelll tttaaa   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee,,,    

gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   tttrrraaa   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   (((aaaddd   
eeesss...    555   aaannnnnniii)))   eeeddd   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   (((aaaddd   eeesss...    
333000   aaannnnnniii)))   ppprrreeefff iiissssssaaattt iii   dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddiii    

aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee...   

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
LLL’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaa   cccooonnnssseeegggnnnaaatttaaa   aaalll    

ccclll iiieeennnttteee   rrriiipppooorrrtttaaa   aaannnccchhheee   uuunnn   
ppprrrooogggeeettttttooo   eeessseeemmmpppllliiifff iiicccaaatttiiivvvooo   

ssstttaaannndddaaarrrdddiiizzzzzzaaatttooo    cccooonnn   iiipppooottteeesssiii    
sssuuulll lllooo   sssvvviii llluuuppppppooo   dddeeelll lll ’’’aaannndddaaammmeeennntttooo   

dddeeelll    cccooonnntttrrraaattt tttooo...          
IIIlll    ppprrrooogggeeettttttooo   dddeeevvveee   eeesssssseeerrreee   pppoooiii    
eeelllaaabbbooorrraaatttooo   iiinnn   mmmaaannniiieeerrraaa   
pppeeerrrsssooonnnaaalll iiizzzzzzaaatttaaa   aaalll    mmmooommmeeennntttooo      
dddeeelll lllaaa   sssooottttttooossscccrrriiizzziiiooonnneee...       
   
LLLaaa   ppprrreeessstttaaazzziiiooonnneee,,,    aaannnzzziiiccchhhééé   aaaddd   uuunnnaaa   
gggeeesssttt iiiooonnneee   ssseeepppaaarrraaatttaaa,,,    pppuuuòòò   eeesssssseeerrreee   
cccooolll llleeegggaaatttaaa   aaaddd   uuunnnaaa   ooo   pppiiiùùù   aaattt ttt iiivvviii tttààà   
fff iiinnnaaannnzzziiiaaarrriiieee   ssspppeeeccciiifff iiiccchhheee,,,    fffeeerrrmmmaaa   
rrreeessstttaaannndddooo   lllaaa   gggaaarrraaannnzzziiiaaa   
dddeeelll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa...       

PPeerr  ttaallii  ccaassii    
ll’’iimmpprreessaa  ddii    
rreessttiittuuiissccee  ii  
pprreemmii  
vveerrssaattii..  

  
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  ppoossssiibbiillee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriimmbboorrssoo  ddeell  
ccaappiittaallee  ((rriissccaattttoo))  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  ccoonnttrraattttuuaallee..  
AAllllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ppuuòò  eesssseerree  pprreevviissttaa  aanncchhee  
llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeell  ccaappiittaallee  rriivvaalluuttaattoo  iinn  rreennddiittaa  vviittaalliizziiaa..  
IInnoollttrree,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillii  ooppzziioonnii,,  ccoommee  
ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ccoommpplleemmeennttaarree  iinnffoorrttuunnii  ((cchhee  
rraaddddooppppiiaa  oo  ttrriipplliiccaa  iill  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  iinn  ccaassoo  ddii  
mmoorrttee  ddaa  iinnffoorrttuunniioo  oo  iinnffoorrttuunniioo  ssttrraaddaallee)),,  aallttrree  
aassssiiccuurraazziioonnii  aaggggiiuunnttiivvee  ((aadd  eess..  ccoonnttrroo  llee  mmaallaattttiiee  
ggrraavvii))  oo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerrrroommppeerree  ii  vveerrssaammeennttii  
rriidduucceennddoo  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  llee  pprreessttaazziioonnii..  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTOOO   

   

555...   CCCAAAPPPIIITTTAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTOOO   

   
444...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   CCCAAAPPPIIITTTAAALLLEEE   DDDIIIFFFFFFEEERRRIIITTTOOO   
RRRIIIVVVAAALLLUUUTTTAAABBBIIILLLEEE   
 

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     
AA  ffrroonnttee  ddii  uunn  pprreemmiioo  uunniiccoo  oo  ddii  uunn  ppiiaannoo  ddii  
vveerrssaammeennttii  aannnnuuii  ccoossttaannttii  oo  ccrreesscceennttii,,  iill  
ccoonnttrraattttoo  pprreevveeddee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  
aassssiiccuurraattoo  rriivvaalluuttaattoo  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo..  
QQuuaalloorraa  iinntteerrvveennggaa  iill  ddeecceessssoo  ddeellll’’aassssiiccuurraattoo  
pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa,,  èè  pprreevviissttoo  iill  rriimmbboorrssoo  ddeeii  
pprreemmii  vveerrssaattii  rriivvaalluuttaattii..    
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  ppoossssiibbiillee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriimmbboorrssoo  ddeell  
ccaappiittaallee  ((rriissccaattttoo))  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ddeellllaa  
dduurraattaa  ccoonnttrraattttuuaallee,,  ccoossìì  ccoommee  iinn  ggeenneerree  èè  
pprreevviissttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnvveerrttiirree  iill  ccaappiittaallee  
lliiqquuiiddaabbiillee  aa  ssccaaddeennzzaa  iinn  rreennddiittaa  vviittaalliizziiaa..  IInnoollttrree,,  
ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillii  ooppzziioonnii,,  ccoommee  
ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ccoommpplleemmeennttaarree  iinnffoorrttuunnii  ((cchhee  
rraaddddooppppiiaa  oo  ttrriipplliiccaa  iill  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  iinn  ccaassoo  
ddii  mmoorrttee  ddaa  iinnffoorrttuunniioo  oo  iinnffoorrttuunniioo  ssttrraaddaallee))  oo  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerrrroommppeerree  ii  vveerrssaammeennttii  rriidduucceennddoo  
iinn  pprrooppoorrzziioonnee  llee  pprreessttaazziioonnii..  

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
      LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   èèè   ppprrreeesssccceeelll tttaaa   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee,,,    

gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   tttrrraaa   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   (((aaaddd   
eeesss...    555   aaannnnnniii)))   eeeddd   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   (((aaaddd   eeesss...    
333000   aaannnnnniii)))   ppprrreeefff iiissssssaaattt iii   dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddiii    

aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee...   
  

LLL EEE    EEE SSS CCC LLL UUU SSS III OOO NNN III       
IIll  ccoonnttrraattttoo  ggeenneerraallmmeennttee  
pprreevveeddee  ll’’eesscclluussiioonnee  
ddaallll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ssee  llaa  
mmoorrttee  èè  ccaauussaattaa  ddaa  aattttiivviittàà  
ddoolloossee,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  
gguueerrrree,,  aattttii  ddii  tteerrrroorriissmmoo,,  
ooppeerraazziioonnii  mmiilliittaarrii,,  eevveennttii  
ccaauussaattii  ddaa  aarrmmii  nnuucclleeaarrii,,  
gguuiiddaa  ddii  vveeiiccoollii  sseennzzaa  
ppaatteennttee,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  
nnoonn  ddiicchhiiaarraattaa  oo  aallttrree  
ccaauussee  ssppeecciiffiiccaattee  nneell    
ccoonnttrraattttoo..  
  
  IInn  ccaassoo  ddii  ddeecceessssoo  ppeerr  ttaallii  
ccaauussee    ggeenneerraallmmeennttee  
ll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
rreessttiittuuiissccee  ii  pprreemmii  vveerrssaattii..  

LLL EEE    EEE SSS CCC LLL UUU SSS III OOO NNN III       
IIll  ccoonnttrraattttoo,,  nnoonn  
pprreevveeddeennddoo  aallccuunnaa  
ddiippeennddeennzzaa  ddaallllaa  
vviittaa  ddeellll’’aassssiiccuurraattoo,,  
nnoonn  pprreevveeddee  
eesscclluussiioonnii..  
  
  
 
 

AA  ffrroonnttee  ddii  uunn  pprreemmiioo  uunniiccoo  oo  ddii  uunn  ppiiaannoo  ddii  
vveerrssaammeennttii  ccoossttaannttii,,  iill  ccoonnttrraattttoo  pprreevveeddee  iill  
ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  rriivvaalluuttaattoo  aadd  
uunnaa  ddaattaa  pprreeddeetteerrmmiinnaattaa  ((ssccaaddeennzzaa  ddeell  
ccoonnttrraattttoo)),,  sseennzzaa  aallccuunnaa  ddiippeennddeennzzaa  ddaallllaa  vviittaa  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo  ((ccaappiittaalliizzzzaazziioonnee  ppuurraa))..    
  
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  ppoossssiibbiillee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriimmbboorrssoo  ddeell  
ccaappiittaallee  mmaattuurraattoo  ((rriissccaattttoo))  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  
ccoonnttrraattttuuaallee..    
  
AAllllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ppuuòò  eesssseerree  pprreevviissttaa  
aanncchhee  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeell  ccaappiittaallee  rriivvaalluuttaattoo  iinn  
rreennddiittaa  vviittaalliizziiaa..    
IInnoollttrree,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillii  ooppzziioonnii,,  ccoommee  
llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerrrroommppeerree  ii  vveerrssaammeennttii  
rriidduucceennddoo  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  llee  pprreessttaazziioonnii..  
  
 

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
LLL’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaa   cccooonnnssseeegggnnnaaatttaaa   aaalll    ccclll iiieeennnttteee   

rrriiipppooorrrtttaaa   aaannnccchhheee   uuunnn   ppprrrooogggeeettttttooo   
eeessseeemmmppplll iiifff iiicccaaatttiiivvvooo   ssstttaaannndddaaarrrdddiiizzzzzzaaatttooo    

cccooonnn   iiipppooottteeesssiii    sssuuulll lllooo   sssvvviii llluuuppppppooo   
dddeeelll lll ’’’aaannndddaaammmeeennntttooo   dddeeelll   cccooonnntttrrraaattttttooo...       

   
IIIlll    ppprrrooogggeeettttttooo   dddeeevvveee   eeesssssseeerrreee   pppoooiii    

cccooonnnssseeegggnnnaaatttooo   aaalll    ccclll iiieeennnttteee   iiinnn   mmmaaannniiieeerrraaa   
pppeeerrrsssooonnnaaalll iiizzzzzzaaatttaaa   ppprrriiimmmaaa   dddeeelll lllaaa   

sssooottt tttooossscccrrriiizzziiiooonnneee...       

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
   LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   èèè   ppprrreeesssccceeelll tttaaa   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee,,,    

gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   tttrrraaa   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   (((aaaddd   
eeesss...    555   aaannnnnniii)))   eeeddd   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   (((aaaddd   eeesss...    
333000   aaannnnnniii)))   ppprrreeefff iiissssssaaattt iii   dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddiii    

aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee...   

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
   

LLLaaa   ppprrreeessstttaaazzziiiooonnneee   pppuuuòòò   eeesssssseeerrreee   
cccooolll llleeegggaaatttaaa   aaannnzzziiiccchhhééé   aaaddd   uuunnnaaa   gggeeesssttt iiiooonnneee   
ssseeepppaaarrraaatttaaa   aaaddd   uuunnnaaa   ooo   pppiiiùùù   aaattt ttt iiivvviii tttààà   
fff iiinnnaaannnzzziiiaaarrriiieee   ssspppeeeccciiifff iiiccchhheee,,,    fffeeerrrmmmaaa   
rrreeessstttaaannndddooo   lllaaa   gggaaarrraaannnzzziiiaaa   dddeeelll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa...       
   
LLLeee   ppprrreeessstttaaazzziiiooonnniii    pppooossssssooonnnooo   
eeesssssseeerrreee   cccooolll llleeegggaaattteee   aaannnccchhheee   aaa      
fffooonnndddiii    ddd’’’ iiinnnvvveeesssttt iiimmmeeennntttooo   ooo   aaa      
iiinnndddiiiccciii    fff iiinnnaaannnzzziiiaaarrriii ,,,    pppeeerrr   qqquuuaaannntttooo      
tttaaalll iii    ppprrrooodddooottt ttt iii    sssiiiaaannnooo   dddiii       
rrraaarrraaa   cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee...   
   


