
Variabilný symbol Špecifi cký symbol

Variabilný symbol - číslo poistnej zmluvy

1 Minimálna výška výberu je 50,– €.
2  Za predpokladu, že je výška výberu >=1.000,- €, je potrebné dodať žiadosť s úradne overeným podpisom poistníka zo 

strany notára, obecného úradu alebo matriky alebo s overením iden  fi kácie poistníka zo strany zamestnanca Poisťovateľa 
alebo fi nančného agenta. Finančný agent môže overiť iden  fi káciu poistníka v prípade výplaty:

- od 1 000 € do 9 999,99 € na rovnaký účet, ako účet, z ktorého bolo hradené poistné 
- od 1 000 € do 4 999,99 €  na iný účet, ako účet, z ktorého bolo hradené poistné  
- od 1 000 € do 9 999,99 € poštovou poukážkou poistníkovi. 
   Za predpokladu, že je výška výberu >=10.000,- €, je potrebné dodať žiadosť s úradne overeným podpisom poistníka zo 
strany notára, obecného úradu alebo matriky.

Špecifi cký symbol (ŠS) 33 - mimoriadne poistné,
ŠS 22 - bežné poistné, ŠS 11 - prvé poistné

(ďalej len „Poistná zmluva“)

v čiastke1:

Čiastku fi nančných prostriedkov z Poistnej zmluvy žiadam zaslať:

vrátane poplatku2

NN Životná poisťovňa, a.s.
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Žiadosť o výber
Výber fi nančných prostriedkov / čiastočný odkup / výber z mimoriadneho poistného (ďalej len „Žiadosť")

1 Poistník

Žiadosť je vyhotovená v troch rovnopisoch; rovnopis 1– Poisťovateľ, rovnopis 2 – Finančný agent, rovnopis 3 – Klient

NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 0850 111 464, E-mail: klient@nn.sk. 
Webové sídlo: www.nn.sk, IČO: 35 691 999, DIČ: SK 2020861557. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B (ďalej len „Poisťovateľ”). IBAN kód: SK9011000000002626726777, Swift kód: TATRSKBX

Meno a priezvisko/Obchodné meno Rodné číslo / IČO

Štátna 
príslušnosť

Štát
narodenia

Miesto 
narodenia

IBAN

týmto žiada Poisťovateľa o výber z poistnej zmluvy č.

Telefónne číslo a email, ktoré ste uviedli, budú aktualizované a nahradia Vaše predchádzajúce kontaktné údaje.

Adresa trvalého bydliska a korešpodenčná adresa, ktoré ste uviedli, budú aktualizované a nahradia Vaše predchádzajúce kontaktné údaje.

SWIFT/BIC

TelefónE-mail +

Adresa trvalého byd-
liska/Sídlo (ulica, číslo)
Korešpondenčná 
adresa (ulica, číslo)

PSČ

PSČ

Obec, štát

Obec, štát

€

  Prevodom na účet

  Poštovým poukazom na korešpodenčnú adresu. V prípade, ak je adresa trvalého bydliska a zároveň korešpondenčná 
adresa Poisteného mimo územia Slovenskej republiky, nie je možná výplata poštovým poukazom. Je potrebné 
zvoliť výplatu prevodom na účet alebo preúčtovanie na inú poistnú zmluvu. Poisťovateľ nezodpovedá za doručenie 
finančného obnosu Slovenskou poštou.
  Preúčtovanie na poistnú zmluvu uzavretú u Poisťovateľa 
(vypĺňa sa len v prípade, ak požadujete zaslať finančné prostriedky na poistnú zmluvu uzavretú u Poisťovateľa):

Daňové identifikačné číslo  (Nie je potrebné vyplniť v prípade daňového rezidenta SR.)

Napíšte
štát:

Pre daňové účely ste rezidentom 
iného štátu ako Slovenská republika?

 Áno (Ak neoznačíte možnosť ÁNO,
    má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)

Ste držiteľom zelenej karty 
(prisťahovalecké víza USA)?  Áno  (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)
Je Váš zástupca, investičný poradca
alebo splnomocnenec americká osoba?  Áno  (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.)

Túto časť vypĺňa len fyzická osoba - podnikateľ:
Miesto podnikania (mesto/obec):   IČO: 
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Poistník podpísaním tejto Žiadosti berie na vedomie a súhlasí so:
i. znížením hodnoty osobného konta o poplatok za výber podľa aktuálnych pravidiel Poisťovateľa,
ii. zmenou a doplnením Poistnej zmluvy v rozsahu a za podmienok ako sú definované v tejto Žiadosti.
Poistník zároveň podpísaním tejto Žiadosti vyhlasuje, že je majiteľom/kou účtu, na ktorý žiada Poisťovateľa o zaslanie výberu 
finančných prostriedkov z Poistnej zmluvy.

Za predpokladu, že majiteľom/kou účtu je iná osoba ako poistník, poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť 
Poisťovateľovi údaje o osobe,  ktorá je majiteľom/kou účtu v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo 
dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo 
dokladu totožnosti, ak je majiteľom/kou účtu fyzická osoba, alebo názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného 
registra alebo inej úradnej evidencie, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať 
v mene danej osoby, ak je majiteľom/kou účtu právnická osoba.

Poistník berie na vedomie, že Poisťovateľ spracúva osobné údaje poistníka v súlade s ustanoveniami § 78 zákona č. 39/2015 
Z. z. o poisťovníctve v platnom znení v spojení s § 78 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení a osobitnými predpismi a v súlade s poistnou zmluvou za účelom výkonu poisťovacej činnosti zo strany Poisťovateľa 
na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä: (i) uzavieranie a správa poistných zmlúv; (ii) likvidácia poistných 
udalostí; (iii) plnenie povinností a úloh podľa osobitných predpisov a i. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú 
zverejnené na webovej stránke www.nn.sk a sú uvedené v poistnej zmluve.

Výklad základných pojmov (platí len pre Výber)
Aktuálna hodnota mimoriadneho poistného: časť Osobného konta vyjadrená k Rozhodujúcemu dňu v € a vytvorená zapla-
tením mimoriadneho poistného, ktorá sa
(a) zvýši o každé zaplatené mimoriadne poistné;
(b) zníži o každý výber.

Aktuálna hodnota bežného poistného: časť Osobného konta vyjadrená k Rozhodujúcemu dňu v €, ktorá je rozdielom medzi 
Aktuálnou hodnotou osobného konta a Aktuálnou hodnotou mimoriadneho poistného.

Suma mimoriadnych poistných: suma všetkých mimoriadnych poistných, ktoré Poistník zaplatil počas poistnej doby, vyjad-
rená k Rozhodujúcemu dňu.

Suma výberov: hodnota všetkých výberov, ktoré poistník realizoval počas poistnej doby, a to osobitne zo Sumy výberov 
z mimoriadneho poistného a osobitne zo Sumy výberov z bežného poistného vyjadrená k Rozhodujúcemu dňu v €. Pravidlá 
pre určenie maximálnej sumy výberu sú stanovené Poisťovateľom zverejnením.
Suma výberov z mimoriadneho poistného: suma všetkých výberov, ktoré znížili aktuálnu hodnotu mimoriadneho poistné-
ho, a ktoré poistník realizoval počas poistnej doby.
Suma výberov z bežného poistného: suma všetkých výberov, ktoré znížili aktuálnu hodnotu bežného poistného, a ktoré 
poistník realizoval počas poistnej doby. Táto hodnota sa určuje ako rozdiel medzi sumou výberov a sumou výberov z mimo-
riadneho poistného.
Rozhodujúci deň: je deň, ku ktorému Poisťovateľ určuje hodnoty alebo iné pre poistenie významné skutočnosti ako naprí-
klad Aktuálnu hodnotu mimoriadneho poistného, Aktuálnu hodnotu bežného poistného, Sumu mimoriadnych poistných, 
Aktuálnu hodnotu výberov z bežného poistného, Aktuálnu hodnotu výberov z mimoriadneho poistného, Sumu výberov, 
Sumu výberov z mimoriadneho poistného, Sumu výberov z bežného poistného.

Ustanovenia Poistnej zmluvy týkajúce sa pôžičky sa v nižšie uvedenom rozsahu rušia a nahrádzajú sa nasledujúcimi usta-
noveniami týkajúcimi sa Výberu:

1.1. Tieto pravidlá dopĺňajú a/alebo menia Poistnú zmluvu.
1.2.  Poistník si môže pred uplynutím 36 mesiacov poistnej doby uplatniť iba nárok na Výber z Aktuálnej hodnoty mimoriad-

neho poistného.
1.3.  Poistník si môže po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby uplatniť nárok na Výber z Aktuálnej hodnoty mimoriadneho 

poistného a z Aktuálnej hodnoty bežného poistného.
1.4. Vyplatením Výberu dochádza automaticky k zníženiu ďalej uvedených hodnôt v nasledujúcom poradí:
 (a) Aktuálnej hodnoty mimoriadneho poistného;
  Ak Výber k Rozhodujúcemu dňu prevyšuje Aktuálnu hodnotu mimoriadneho poisteného alebo Aktuálna hodnota mimo-

riadneho poistného je k Rozhodujúcemu dňu rovná 0, tak potom,
 (b)  Aktuálnej hodnoty bežného poistného o rozdiel medzi Výberom a Aktuálnou hodnotou mimoriadneho poistného 

alebo o Výber.
1.5.  Poisťovateľ je povinný v prípade žiadosti o Výber vyplatiť poistníkovi Výber za podmienok dohodnutých v Žiadosti 

o Výber bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti.
1.6.  Pre účely určenia výšky poistného plnenia v prípade výplaty Výberu zníži Poisťovateľ Aktuálnu garantovanú poistnú 

sumu pre prípad úmrtia o aktuánu hodnotu výberov z bežného poistného. Takto znížená garantovaná poistná suma pre 
prípad úmrtia sa použije na určenie poistného plnenia v zmysle príslušných OPP pre hlavné poistenie (krytie).
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2 Iden  fi kácia

Dátum a miesto podpísania žiados  

3 Finančný agent

Finančný agent v sektore poistenia a zaistenia týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu Poistníka 
na základe jeho dokladu totožnosti (OP, pas, povolenie na pobyt). (V prípade, ak je na poistnej zmluve finančný agent 
zhodný s poistníkom, vyplní iný overujúci finančný agent.) Informácie o finančnom agentovi v sektore poistenia a zaistenia 
v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Číslo finančného 
agenta
Registr. 
číslo v NBS

E-mail a telefón 
finančného agenta
Miesto podnikania 
/ Sídlo

Obchodné meno, 
právna forma

Podpis finanč-
ného agenta

Spôsob overenia finančného agenta v príslušnom podregistri: www.regfap.nbs.sk

Pravidlá umiestňovania mimoriadneho poistného po výplate Výberu

Zaplatenie mimoriadneho poistného po výplate akéhokoľvek Výberu má za následok vznik jednej z nasledujúcich skutočností:

 a)  zníženie Aktuálnej hodnoty výberov z bežného poistného, pokiaľ Poisťovateľ na osobnom konte k Rozhodujúcemu 
dňu eviduje Aktuálnu hodnotu výberov z bežného poistného; alebo

 b) zvýšenie Aktuálnej hodnoty mimoriadneho poistného o
  (i) čiastku zaplateného mimoriadneho poistného zníženú o príslušné poplatky alebo
  (ii)  rozdiel medzi čiastkou zaplateného mimoriadneho poistného zníženou o príslušné poplatky a Aktuálnou hodno-

tou výberov z bežného poistného, pokiaľ Poisťovateľ na osobnom konte k Rozhodujúcemu dňu neeviduje Sumu 
výberov z bežného poistného, alebo čiastka zaplateného mimoriadneho poistného prevyšuje Aktuálnu hodnotu 
výberov z bežného poistného.

Poistník podpísaním tohto dokumentu berie na vedomie a súhlasí s vyššie uvedenými zmenami v poistení.

Poistník

Totožnosť overená podľa (typ, číslo a platnosť dokladu):Podpis Štát vydania
V Dňa
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