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Sadzobník poplatkov a limitov pre produkty uzatvárané od 
1.1.2020   

 

Investičné životné poistenie NN Plan/ NN Profi Invest 

Typ poplatku Investičné životné poistenie NN Plan (IZPN)/ 
Investičné životné poistenie NN Profi Invest (IZPN) 

(od 1.1.2020) 
Fixný administratívny poplatok 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty osobného konta prvý 
deň každého kalendárneho mesiaca počas celej poistnej doby) 
 

0 EUR 

Variabilný administratívny poplatok (nákupný) 
- bežné poistné 
- mimoriadne poistné 
(hradí sa z poistného pred nákupom podielových jednotiek) 
 

 
4 % 

1,5 % 
 

Pokrytie počiatočných nákladov 
 

viď. Tabuľka alokačného percenta – str. 3 

Prevod podielových jednotiek  
- prvý prevod v roku 
- druhý a ďalší prevod v roku 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek) 
 

 
0 EUR 
0 EUR 

Zmena alokačného pomeru/investičnej stratégie 
- prvý prevod v roku 
- druhý a ďalší prevod v roku 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek) 
 

 
0 EUR 
0 EUR 

Poplatok za čiastočný odkup podielových jednotiek 
(o poplatok sa zníži vyplatená suma) 
 

0 EUR 

Doba alokácie poistného do počiatočných jednotiek 
 

n/a 

Dohľadanie platby po viac ako 6 mesiacov 
 

0 EUR 

Poplatok za zmenu investičnej stratégie 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty osobného konta) 
 

0 EUR 

Poplatok za prevod podielových jednotiek medzi jednotlivými finančnými fondmi 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty osobného konta) 
 

0 EUR 

Poplatok za výpis z osobného konta 
 

0 EUR 

Poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy 
 

0 EUR 
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Investičné životné poistenie NN Smart 

Typ poplatku Investičné životné poistenie NN Smart (UZ3S) 
(od 1.1.2020) 

Poplatok na krytie administratívnych nákladov 
(účtuje sa mesačne počas celej doby trvania poistenia vrátane poistných zmlúv 
v splatenom stave, hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty 
podielového účtu) 
 

0 EUR 

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou – tzv. „Bid/Offer spread“  
- pre bežné poistné 
- pre mimoriadne poistné 

 
4 % 

1,5 % 
 

Pokrytie počiatočných nákladov viď. Tabuľka alokačného percenta – str. 3 
 

Prevod podielových jednotiek  
- prvý prevod v roku 
- druhý a ďalší prevod v roku 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek) 
 

 
0 EUR 
0 EUR 

Zmena alokačného pomeru/investičnej stratégie 
- prvý prevod v roku 
- druhý a ďalší prevod v roku 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty podielového účtu) 
 

 
0 EUR 
0 EUR 

Poplatok za čiastočný odkup podielových jednotiek z finančných fondov 
(hradí sa formou odpočtu z objemu výberu) 
 

0,3 % 

Doba alokácie poistného do počiatočných jednotiek 
 

n/a 

Dohľadanie platby po viac ako 3 mesiacov 
 

16,60 EUR 

Poplatok za prerušenie platenia poistného 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty podielového účtu) 
 

0 EUR 

Poplatok za výpis z podielového účtu  
- prvý výpis v poistnom roku 
- druhý a ďalší výpis v poistnom roku 
(hradí sa formou odpočtu podielových jednotiek z hodnoty podielového účtu) 
 

 
0 EUR 
0 EUR 

Poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy 
 

0 EUR 
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Tabuľka alokačného percenta 

Poplatok na pokrytie počiatočných nákladov sa uhrádza počas prvých troch rokov poistenia alebo počas prvých troch rokov od zvýšenia 
poistného za hlavné poistenie – investičnú zložku:  

 Poplatok na pokrytie počiatočných nákladov poisťovateľa za obdobie prvých 3 rokov od začiatku poistenia. Výška tohto poplatku 
sa stanoví ako tzv. alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie – investičnú zložku za prvé poistné obdobie (rozhodná 
je dohodnutá poistná doba na hlavnom poistení). Pokiaľ sa v prvých 3 rokoch poistenia zníži poistné za hlavné poistenie – 
investičnú zložku, poplatok sa stanoví ako tzv. alokačné percento z aktuálnej výšky poistného za hlavné poistenie – investičnú 
zložku. 

 Poplatok na pokrytie počiatočných nákladov poisťovateľa za obdobie prvých 3 rokov od zvýšenia poistného za hlavné poistenie – 
investičnú zložku. Výška tohto poplatku sa stanoví ako tzv. alokačné percento zo sumy, o ktorú bolo poistné zvýšené (rozhodná je 
zostávajúca poistná doba na hlavnom poistení).  

(Poplatok na pokrytie počiatočných nákladov poisťovateľa sa hradí formou odpočtu zo zaplateného poistného za hlavné poistenie – investičnej 
zložky až do zániku poistenia.) 

 

Investičné životné poistenie NN Plan (IZPN) / Investičné životné poistenie NN Profi Invest (IZPN) 

Poistná 
doba 

1. rok 2. rok 3. rok 
 Poistná 

doba 
1. rok 2. rok 3. rok 

1 1,0%    14 33,5% 26,5% 20,0% 
2 2,0% 2,0%   15 36,0% 28,5% 21,5% 
3 4,0% 3,0% 2,0%  16 39,0% 31,5% 23,5% 
4 5,0% 4,0% 3,0%  17 42,5% 34,0% 25,5% 
5 6,5% 5,0% 3,5%  18 46,0% 36,5% 27,5% 
6 7,5% 6,0% 4,5%  19 49,5% 39,5% 30,0% 
7 10,0% 8,0% 6,0%  20 a viac 50,0% 40,0% 30,0% 
8 12,5% 10,0% 7,5%      

9 15,0% 12,0% 9,0%      

10 21,5% 17,5% 13,0%      

11 25,5% 20,5% 15,0%      

12 27,5% 22,0% 16,5%      

13 30,0% 24,0% 18,0%      

 
Investičné životné poistenie NN Smart (UZ3S) 

Poistná 
doba 

1. rok 2. rok 3. rok 
 Poistná 

doba 
1. rok 2. rok 3. rok 

1 1,0%    14 33,5% 26,5% 20,0% 
2 2,0% 2,0%   15 36,0% 28,5% 21,5% 
3 4,0% 3,0% 2,0%  16 39,0% 31,5% 23,5% 
4 5,0% 4,0% 3,0%  17 42,5% 34,0% 25,5% 
5 6,5% 5,0% 3,5%  18 46,0% 36,5% 27,5% 
6 7,5% 6,0% 4,5%  19 a viac 47,5% 37,5% 27,0% 
7 10,0% 8,0% 6,0%      

8 12,5% 10,0% 7,5%      

9 15,0% 12,0% 9,0%      

10 21,5% 17,5% 13,0%      

11 25,5% 20,5% 15,0%      

12 27,5% 22,0% 16,5%      

13 30,0% 24,0% 18,0%      
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Limity pre Investičné životné poistenie NN Plan/ NN Profi Invest 

 
Limity Investičné životné poistenie NN Plan (IZPN)/ 

Investičné životné poistenie NN Profi Invest 
(IZPN) 

(od 1.1.2020) 
Výška mesačného poistného za hlavné poistenie – riziková zložka pre hlavného 
poisteného v závislosti od vstupného veku  
- 6 týždňov – 60 rokov  
- 61 rokov – 65 rokov  
 

 
 

2,00 EUR 
2,80 EUR 

Výška mesačného poistného za hlavné poistenie pre hlavného poisteného (investičná 
a riziková zložka)  
- minimálna výška 
- maximálna výška pre vekovú kategóriu 6 týždňov – 60 rokov 
- maximálna výška pre vekovú kategóriu 61 rokov – 65 rokov 
 

 
 

12 EUR 
252,00 EUR 
252,80 EUR 

Výška mesačného poistného pre iného ako hlavného poisteného 
(pre Poisteného 2 – 7)  
- minimálna výška pre vekovú kategóriu 6 týždňov – 60 rokov 
- maximálna výška pre vekovú kategóriu 61 rokov – 65 rokov 
 

 
 

nie je stanovená 
nie je stanovená 

Výška mesačného poistného za doplnkové poistenia  
- minimálna výška 
- maximálna výška 
 

 
12 EUR 

nie je stanovená 

Celková výška mesačného bežného poisteného – za hlavné poistenie a doplnkové 
poistenia - za celú poistnú zmluvu 
- minimálna výška 
- maximálna výška 
 

 
 

24 EUR 
nie je stanovená 

Poistná suma hlavného poistenia – riziková zložka  
(Poistná suma je počas poistnej doby fixná a nie je možné ju meniť.) 
 

400 EUR 

Vklad mimoriadneho poistného  
- minimálna výška  
- maximálna výška 
 

 
50 EUR 

nie je stanovená 

Čiastočný odkup  
- minimálna výška odkupu 
- minimálny zostatok na osobnom konte po zrealizovaní čiastočného odkupu 

 
50 EUR 
20 EUR 
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Limity pre Investičné životné poistenie NN Smart 

 
Limity Investičné životné poistenie NN Smart (UZ3S) 

(od 1.1.2020) 
Výška mesačného poistného za hlavné poistenie – riziková zložka v závislosti od 
vstupného veku   
(Výška rizikového poistného sa rovná násobku sadzby poistného stanovenej pre daný 
vek prvého poisteného v aktuálne platnom sadzobníku poisťovateľa umiestnenom 
v poistných podmienkach a sumy, o ktorú je hodnota podielového účtu k aktuálnemu 
dátumu nižšia ako poistná suma pre prípad smrti prvého poisteného. Rizikové poistné 
sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.) 
 

 
podľa sadzobníka v poistných podmienkach 

Výška mesačného poistného za hlavné poistenie pre 1. poisteného   
- minimálna výška  
- maximálna výška  
 

 
20 EUR 

200 EUR 

Výška mesačného poistného pre 2. poisteného  
- minimálna výška  
- maximálna výška  
 

 
6 EUR 

nie je stanovená 

Výška mesačného poistného za pripoistenia  
- minimálna výška 
- maximálna výška 
 

 
nie je stanovená 
nie je stanovená 

Celková výška mesačného bežného poisteného – za hlavné poistenie a pripoistenia - 
za celú poistnú zmluvu 
- minimálna výška 
- maximálna výška 
 

 
 

20 EUR 
nie je stanovená 

Poistná suma hlavného poistenia – riziková zložka  
- pre vekovú kategóriu 6 týždňov – 14 rokov 
- pre vekovú kategóriu 15 rokov – 75 rokov   
 

 
fixná 400 EUR 

400 EUR – 200 000 EUR 

Vklad mimoriadneho poistného  
- minimálna výška  
- maximálna výška 
 

 
40 EUR 

nie je stanovená 

Čiastočný odkup  
- minimálna výška odkupu 
- minimálny zostatok na podielovom účte po zrealizovaní čiastočného odkupu 
 

 
120 EUR 

20 EUR 
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Rizikové životné poistenie NN Partner 

Typ poplatku Rizikové životné poistenie NN Partner (RZPN) 
Administratívny poplatok je započítaný v sadzbe poistného, iné druhy 
poplatkov sa v súvislosti s uvedeným produktom neúčtujú.  

0 EUR 

 

Limity pre Rizikové životné poistenie NN Partner 

 
Limity Rizikové životné poistenie NN Partner (RZPN) 

(od 1.10.2019) 
Výška mesačného poistného za hlavné poistenie pre hlavného poisteného 
v závislosti od vstupného veku  
- 6 týždňov – 60 rokov  
- 61 rokov – 65 rokov  
 

 
 

2,00 EUR 
2,80 EUR 

Celková výška mesačného bežného poisteného – za hlavné poistenie 
a doplnkové poistenia - za celú poistnú zmluvu 
- minimálna výška 
- maximálna výška 
*) platí pre 1 poistenú osobu na poistnej zmluve a ide o zmluvu bez 
zdravotného upisovania 
 

 
 

20 EUR / 16 EUR *) 
nie je stanovená 

 

Poistná suma hlavného poistenia   
Poistná suma je počas poistnej doby fixná a nie je možné ju upravovať 
 

 
400 EUR 

Jednorazový bonus vo výške 40 000 EUR pri úmrtí pri dopravnej nehode 
 

ÁNO 

 

 


