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1 Poistník

2 Poistený (ak je totožný s poistníkom, nie je potrebné vyplniť)

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

Štátna 
príslušnosť

Štátna 
príslušnosť

Štát
narodenia

Štát
narodenia

Miesto 
narodenia

Miesto 
narodenia

Druh a číslo dokla-
du totožnosti

Druh a číslo dokla-
du totožnosti

Trvalý pobyt 
(ulica, číslo)

Trvalý pobyt 
(ulica, číslo)

PSČ

PSČ

Obec, štát

Obec, štát

Meno a priezvisko, titul/Obchodné meno

Meno a priezvisko, titul

Zároveň súhlasím so zmenou adresy, ak je iná než akú mám uvedenú na poistnej zmluve.

Rodné číslo/IČO

Rodné číslo

Telefón

Telefón

E-mail

E-mail

+

+

Číslo poistnej zmluvy
Vyhradené pre 

elektronický archív

Žiadosť čiastočný odkup / výber z rezervy hlavného kry  a
(ďalej len „Žiadosť“)

Identifikačné číslo
finančného agenta

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 za to, že Vaša odpoveď je NIE.)

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

Ak je poistníkom právnická osoba, je nutné doložiť vyplnený samostatný formulár „Identifikácia právnickej osoby“.
Mimoriadny výber podielových jednotiek (tzv. čiastočný odkup) je možné uskutočniť len v prípade, že na danej poistnej zmlu-
ve je evidovaný vo finančných fondoch dostatočný počet podielových jednotiek prevyšujúci hodnotu požadovaného výberu 
a súčasne je dodržaná minimálna, popr. maximálna výška mimoriadneho výberu stanovená poisťovateľom podľa typu produktu.
Poisťovateľ odporúča výber max. 90 % podielových jednotiek, v opačnom prípade sa poistník vystavuje riziku zániku poistenia
pre nedostatok podielových jednotiek na úhradu rizikového poistného a poplatkov. Poisťovateľ je oprávnený v súlade s plat-
ným sadzobníkom k danému produktu odpočítať z hodnoty výberu poplatok za mimoriadny výber podielových jednotiek. 
Poistník berie na vedomie, že v dôsledku čiastočného odkupu/mimoriadneho výberu z hlavného krytia môže dôjsť k zníženiu 
poistnej sumy hlavného krytia. V prípade ŽP Komplet sa uskutoční mimoriadny výber z rezervy hlavného krytia, ak poistník 
nemá evidované podielové jednotky vo finančných fondoch.

Nasledovnú časť vypĺňa len fyzická osoba - podnikateľ
Miesto podnikania (mesto/obec):   IČO: 
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Variabilný 
symbol

Ak nie je vybraný spôsob výplaty, má sa za to, že poistník žiada zaslať výplatu na adresu trvalého pobytu poistníka uvedenú 
vyššie v časti Poistník

Určenie výšky hodnoty výberu a prípadne finančných fondov pre výber (je možné vybrať si len 1 variant): 
  maximálne možný čiastočný odkup/výber z rezervy hlavného krytia (s povinným min. zostatkom rezervy)
   % z celkového počtu všetkých podielových jednotiek/z rezervy hlavného krytia
  vo výške zodpovedajúcej sume  EUR zo všetkých podielových jednotiek/z rezervy hlavného krytia
  z podielových jednotiek umiestnených v nasledujúcich finančných fondoch vo výške zodpovedajúcej nasledujúcim 
sumám (uvádzajte kód finančného fondu):

  do finančných fondov dohodnutých v poistnej zmluve pre opakované mimoriadne poistné
  do nasledujúcich finančných fondov ako jednorazové mimoriadne poistné (súčet musí byť 100 %)

NN Konzervatívny fond - KONF  %
NN Vyvážený fond - VYVF  %
NN Dynamický fond - DYNF  %

z fondu
z fondu

z fondu
z fondu

4 Spôsob výplaty mimoriadneho výberu

3 Výška hodnoty výberu

Špecifi cký symbol (ŠS) Konštantný symbol 3558

Pre zmluvy začínajúce číslom 1 alebo 9 uveďte aj špecifi cký symbol;  číslo účtu: IBAN kód: SK9011000000002626726777, 
Swi   kód: TATRSKBX

(ŠS: 11 – prvé poistné; 22 – následné poistné; 33 – pre mimoriadne poistné podľa alokácie pre bežné poistné; 44xx – pre 
mimoriadne poistné s konkrétnou alokáciou (35 – Balansovaný fond, 36 – Rastový fond, 92 – Indexový fond, 90 – Ren  er Invest).  
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€
€

€
€

IBAN

 na bankový účet (IBAN)

 šekovou poukážkou na adresu

 na poistnú zmluvu číslo

PSČUlica, číslo domu Obec, štát

ako bežné poistné  EUR, ako mimoriadne poistné  EUR

5 Iden  fi kácia

Poistník Poistený

V Dňa

Zamestnanec/Finančný agent v sektore poistenia a zaistenia vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu 
Poistníka/Poisteného na základe ich dokladov totožnosti (OP, pas, povolenie na pobyt).

Ak je poistníkom právnická 
osoba, vyplňte formulár 
„Identifikácia právnickej 
osoby“.

  Zákonný zástupca poisteného je totožný s poistníkom
Ak je poistený neplnoletý 
a zákonný zástupca nie je 
poistníkom vyplňte časť 
Doplnenie identifikácie

(Ak je totožný s poistníkom, nie je potrebné vyplniť.)

Podpis poistníka 
/ zákonného zástupcu

Podpis poisteného 
/ zákonného zástupcu



6 Doplnenie iden  fi kácie
Vyplňte iba v prípade, ak 1. poistený je neplnoletý a zákonný zástupca nie je poistníkom. Identifikácia a overenie identifikácie
zákonného zástupcu 1. poisteného

8 Zamestnanec - oddelenie Centrum služieb zákazníkom

Meno a priezvisko 
zamestnanca

Podpis 
zamestnanca

Štátna 
príslušnosť

Druh a číslo dokla-
du totožnosti

Trvalý pobyt 
(ulica, číslo) PSČ Obec, štát

Meno a priezvisko, titul Rodné číslo

7 Finančný agent

Informácie o finančnom agentovi v sektore poistenia a zaistenia v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve.

V prípade ak je na poistnej zmluve Poistník alebo Poistený zhodný s finančným agentom, identifikáciu a overenie identifikácie 
Poistníka alebo Poisteného vykoná iný finančný agent.

Číslo finančného 
agenta
Registr. 
číslo v NBS

Registr. 
číslo v NBS

E-mail a telefón 
finančného agenta

Meno 
a priezvisko

Miesto podnikania 
/ Sídlo

Obchodné meno, 
právna forma

Podpis finanč-
ného agenta

Podpis finanč-
ného agentaSpôsob overenia finančného agenta v príslušnom podregistri: www.regfap.nbs.sk
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Poisťovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov si v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) plní svoju informačnú povinnosť voči nasledovným dotknutým osobám: poistník, 
poistený, zástupca poisteného, oprávnená osoba, zástupca oprávnenej osoby a prípadne iné dotknuté fyzické osoby, ktorých 
osobné údaje sú získané na základe tejto Žiadosti (ďalej len „dotknuté osoby“).

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská repub-
lika, IČO: 35 691 999, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@nn.sk

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Osobné údaje môžu byť predmetom prenosu do tretích krajín vrá-
tane takých, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie (EÚ). V takomto 
prípade Poisťovateľ zabezpečí pri spracúvaní osobných údajov primerané a vhodné záruky v súlade s aktuálnymi predpismi 
ochrany osobných údajov. 

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, 
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať 
sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylú-
čenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie také-
hoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOU“).

Účel spracúvania osobných údajov: výkon poisťovacej činnosti zo strany poisťovateľa v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o pois-
ťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na účely 
súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä: (i) uzavieranie poistných zmlúv a s tým súvisiace predzmluvné posúdenie rizika 
pri uzavretí poistnej zmluvy na základe dokladov týkajúcich sa zdravotného stavu dotknutej osoby predložených dotknutou 
osobou alebo jej zástupcom; (ii) správa poistných zmlúv; (iii) likvidácia poistných udalostí; (iv) poskytovanie plnenia z poistných 
zmlúv; (v) ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa; (vi) dokumentovanie činnosti poisťovateľa; (vii) plnenie povinností a úloh 
poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred lega-
lizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane a financovaní terorizmu v znení neskorších predpisov a i.).

Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné pre správu poist-
nej zmluvy a likvidáciu poistnej udalosti a je zákonnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poisťovateľa v zmysle § 78 zákona 
o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné 
na plnenie poistnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) v spojení s §78 ods. 5 zákona o OOU.

Kategórie príjemcov osobných údajov: (i) osoby, ktorým poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov poisťovateľom 
vyplýva z právnych predpisov; (ii) osoby, ktoré pre poisťovateľa alebo v mene poisťovateľa poskytujú služby a zabezpečujú 
činnosti v súvislosti s jej predmetom podnikania; (iii) spolupracujúci externí audítori, advokáti/advokátske kancelárie, notári; 
(iv) externé zaisťovne; (v) osoby poverené spracúvaním osobných údajov (sprostredkovatelia) ako je napríklad finančný agent, 
ktorý uzavretie poistnej zmluvy sprostredkoval; (vi) NN Group N.V., so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 
52387534 a akákoľvek osoba, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu vrátane poisťovateľa, NN dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN DDS“), pričom kontrolou sa rozumie kontrola podľa ustanove-
nia § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, (vii) Finančná inštitúcia, v prospech ktorej je poistné plnenie vinkulované.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného poistnou zmluvou a doba nevyhnutne 
potrebná na plnenie práv a povinností poisťovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, zákona o poisťovníctve alebo osobit-
ných predpisov, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti poistnej zmluvy.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sú uverejnené na Webovom sídle poisťovateľa.

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o fi nančných účtoch na účely správy daní
Poisťovateľ vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov zákona o automatickej výmene informácií 
o finančných účtoch na účely správy daní na zdanenie odporúča konzultovať daňového poradcu.

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 identifikácie poistníka zo strany zamestnanca Poisťovateľa alebo 
finančného agenta.
Finančný agent môže overiť identifikáciu 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.
V prípade výberu z NN Stratégie životného cyklu je možné uskutočniť výber len vo forme % z celkového počtu všetkých
podielových jednotiek.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN Životná poisťovňa, a.s.

Upozornenie:
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