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Žiadosť o vykonanie lekárskej prehliadky

Vážený lekár,

radi by sme Vás v mene nášho klienta požiadali o vykonanie lekárskej prehliadky potrebnej k uzatvoreniu poistnej zmluvy 
životného poistenia.

Pre klienta je potrebné vykonať lekársku prehliadku určeného typu podľa Objednávky, ktorú Vám klient priniesol. Rozsah 
a obsah lekárskej prehliadky je uvedený nižšie.

Náklady na vykonanie lekárskej prehliadky a vyšetrení, do výšky odmeny stanovenej nižšie, Vám na základe doručenej 
Objednávky uhradí NN Životná poisťovňa, a.s., na základe doručenej faktúry a výsledkov vyšetrenia (fakturačné údaje 
a adresa na zaslanie faktúry je v pätičke tohto listu).

Postup:
-  Vyplňte, prosím, dva dokumenty: 1. DOTAZNÍK o zdravotnom stave pred lekárskym vyšetrením a 2. Dôvernú SPRÁVU 

vyšetrujúceho lekára, ktoré Vám klient poskytol. Dokumenty musia byť Vami podpísané a opečiatkované.
-  Vykonajte príslušné ďalšie vyšetrenia, ktoré sú podľa typu lekárskej prehliadky (viď zoznam nižšie) potrebné.
-  Originálne verzie Dotazníka o zdravotnom stave pred lekárskym vyšetrením, Dôverenej správy vyšetrujúceho lekára 

a Výsledkov vyšetrenia (nebudú akceptované kópie) odovzdajte klientovi.
-  Zašlite nám, faktúru na uvedenú adresu. Obsahom faktúry musí byť identifikácia klienta (Meno a dátum narodenia) a typ 

a dátum realizovanej prehliadky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na 0850 111 464 alebo klient@nn.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.
NN Životná poisťovňa, a.s.

Typ lekárskej 
prehliadky

Rozsah lekárskej prehliadky Odmena v €

Lekárska 
prehliadka I.

l Dotazník o zdravotnom stave pred lekárskym vyšetrením 70 €
l Krvné testy:
 l glykovaný hemoglobín (HbA1c)
 l cholesterol (celkový, HDL, LDL)
 l triglyceridy
 l pečeňové testy (AST, ALT, GMT)
l Chemický a mikroskopický rozbor moču

Lekárska 
prehliadka II.

l Dotazník o zdravotnom stave pred lekárskym vyšetrením 135 €
l Krvné testy:
 l glykovaný hemoglobín (HbA1c)
 l cholesterol (celkový, HDL, LDL)
 l triglyceridy
 l pečeňové testy (AST, ALT, GMT)
 l bilirubín
 l močovina (urea)
 l kreatinín
 l kyselina močová
 l krvný obraz, sedimentácia
l Chemický a mikroskopický rozbor moču
l HIV test
l Vyšetrenie hepatitídy B a C
l Test funkcie obličiek (cystatín C, CKD-EPI, Alb/krea, CB/krea)
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NN Životná poisťovňa, a.s. ako poisťovateľ spracúva osobné údaje klienta 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 
a 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.

Lekárska 
prehliadka II a.

l Dotazník o zdravotnom stave pred lekárskym vyšetrením 145 €
l Krvné testy:
 l glykovaný hemoglobín (HbA1c)
 l cholesterol (celkový, HDL, LDL)
 l triglyceridy
 l pečeňové testy (AST, ALT, GMT)
 l bilirubín
 l močovina (urea)
 l kreatinín
 l kyselina močová
 l krvný obraz, sedimentácia
l Chemický a mikroskopický rozbor moču
l EKG
l HIV test
l Vyšetrenie hepatitídy B a C
l Test funkcie obličiek (cystatín C, CKD-EPI, Alb/krea, CB/krea)

Lekárska 
prehliadka III.

l Dotazník o zdravotnom stave pred lekárskym vyšetrením 160 €
l Krvné testy:
 l glykovaný hemoglobín (HbA1c)
 l cholesterol (celkový, HDL, LDL)
 l triglyceridy
 l pečeňové testy (AST, ALT, GMT)
 l bilirubín
 l močovina (urea)
 l kreatinín
 l kyselina močová
 l krvný obraz, sedimentácia
l Chemický a mikroskopický rozbor moču
l HIV test
l Záťažové EKG ergometria
l Vyšetrenie hepatitídy B a C
l Test funkcie obličiek (cystatín C, CKD-EPI, Alb/krea, CB/krea)


