
NN Životná poisťovňa, a.s. 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 

Slovenská republika, www.nnpoistovna.sk 
 
 

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 
1. Upozornenie 

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje 
 

Obchodné meno a právna forma poisťova- 
teľa: 

NN Životná poisťovňa, a.s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, v odd.: Sa, vložka č. 1095/B 
Slovenská republika 

 
 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 

 
 
0850 111 464; Fax: 02/59 313 999 
klient@nn.sk 
www.nnpoistovna.sk 

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťova- 
teľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka 
poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: 
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia po- 
bočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú 
zmluvu: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 
Webové sídlo: 

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 
 

Názov poistného produktu: Rizikové životné poistenie NN Protect 
Popis poistného produktu: a) popis poistenia alebo súboru poistení 

• Rizikové životné poistenie NN Protect zahŕňa poistenie s fixnou poist- 
nou sumou pre prípad smrti a s bonusom vo výške 40 000 EUR v prí- 
pade smrti úrazom pri dopravnej nehode. To znamená, že pokiaľ dôj- 
de k poistnej udalosti – smrti poisteného, vypláca sa poistná suma.   V 
prípade, ak dôjde k poistnej udalosti – smrti poisteného úrazom pri 
dopravnej nehode, spolu s poistnou sumou pre prípad smrtí sa vyplatí 
aj bonus vo výške 40 000 EUR. 

• K hlavnému poisteniu je možné dohodnúť ďalšie z voliteľných pripois- 
tení. 

b) všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období 
• Poistenie je možné uzatvoriť pri vstupnom veku od 6 týždňov do 70 ro- 

kov pre prvého poisteného a od 18 do 70 rokov pre druhého poistené- 
ho na minimálne 5 rokov, maximálne však do veku 75 rokov poistené- 
ho. 

• Pre pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou je stanovená minimálna 
poistná doba 10 rokov. 

• Poistné obdobie je čas poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, za 
ktoré sa platí poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) 

c) poistné riziká 
• smrť poisteného počas poistnej doby 
• smrť poisteného úrazom pri dopravnej nehode 
Poistenie umožňuje pripoistiť si voliteľne nasledujúce riziká: 
• Trvalé následky úrazu dospelého aj dieťaťa, 
• Dobu liečenia úrazu a bolestného dospelého aj dieťaťa, 
• Invaliditu z dôvodu choroby alebo úrazu a smrť následkom úrazu, 
• Možnosť úrazovo pripoistiť aj viac detí v rodine, 
• Hospitalizáciu z dôvodu úrazu alebo choroby dospelého aj dieťaťa, 
• Ochorenie na niektorú z pripoistených kritických chorôb, 
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Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníc- 
tve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri 
pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Dokument neobsa- 
huje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 

http://www.nnpoistovna.sk/
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Popis poistného produktu: • Oslobodenie od platenia poistného, 
• Pracovnú neschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu, 
• Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti 

d) všeobecná charakteristika poistného plnenia 
• Poistná suma vo výške 400 EUR pre prípad smrti. 
• Poistná suma vo výške 400 EUR pre prípad smrti spolu s poistnou sumou 

vo výške 40 000 EUR, ak dôjde k smrti úrazom pri dopravnej nehode. 
• Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve v závislosti od typu pripoistenia. 

Spôsob určenia výšky poistného plnenia: • Výška poistného plnenia z hlavného poistenia v prípade smrti poistené- 
ho je stanovená vo výške 400 EUR a vo výške 400 EUR pre prípad smrti 
poisteného spolu s bonusom 40 000 EUR, ak ku smrti dôjde úrazom pri 
dopravnej nehode. 

• Pri voliteľných rizikách (pripoisteniach) sa určuje výška poistného plnenia 
ako percento z poistnej sumy podľa prílohy k príslušným poistným pod- 
mienkam alebo ako súčin počtu dní liečenia a poistnej sumy dennej dáv- 
ky (maximálny počet dní liečenia je uvedený v poistných podmienkach) 
alebo ako výplata ročnej/mesačnej renty uvedenej v poistnej zmluve, prí- 
padne ako oslobodenie od platenia poistného. 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovate- 
ľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, 
alebo je poisťovateľ oprávnený poistné pl- 
nenie znížiť: 

• Výluky z poistenia upravuje čl. 12 všeobecných poistných podmienok pre 
životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“). V zmysle čl. 13 VPP ZP sa poistné 
plnenie môže primerane znížiť, ak poistník alebo poistený uvedú neprav- 
divé alebo neúplné údaje. 

• Obmedzenia a výluky jednotlivých pripoistení sú uvedené vždy pri da- 
nom konkrétne zvolenom pripoistení a tiež v ustanoveniach čl. 12 VPP ŽP. 

• Obmedzenia a výluky pri nižšie uvedených pripoisteniach sú uvedené    v 
článkoch: 
• článok 8 – pripoistenia ADR3, STN5, STN4, SPN4/SPN5, SID6/SIDA, 

SID7/SIDB, SID8/SIDC, SUD3, SOP1, SOP2, SHO5, SHO4, SHU6, SDI2, 
SDN2 

• článok 6 – pripoistenia SDL1, SDL2 
• článok 6 a článok 8 – pripoistenia SZV1/SZV3/SZV5 a SZR1/SZR3/SZR5 

Informácia o spôsobe určenia a platenia po- 
istného, jeho splatnosti a o dôsledkoch ne- 
zaplatenia poistného: 

• Výška poistného za hlavné poistenie sa určí na základe vstupného veku 
poisteného a je počas celej poistnej doby rovnaká. 

• Splatnosť poistného upravuje čl. 8 VPP ŽP a čl. 6 osobitných poistných 
podmienok pre Rizikové životné poistenie NN Protect (ďalej len „OPP 
RM2S/R22S“). 

• Neplatenie poistného môže mať za následok zánik poistenia. Neplatenie 
poistného upravuje čl. 9 VPP ŽP a bod 6.5 OPP RM2S/R22S. 

Doplnkové administratívne služby, ktorých 
spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, 
poplatky s nimi spojené a spôsob sprístup- 
ňovania informácií o ich zmene: 

• So zmenami v poistnej zmluve nie sú spojené žiadne dodatočné poplatky. 
• Na úkony, ktoré sú spoplatnené, sa vzťahuje poplatok vo výške podľa Sa- 

dzobníka poplatkov, aktuálneho v čase vykonania úkonu, pričom tento je 
zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke poisťovateľa 
www.nnpoistovna.sk a v jeho prevádzkových priestoroch. 

Spôsoby zániku poistnej zmluvy: • Podmienky vypovedania poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo po- 
istníka, alebo odstúpenia od poistnej zmluvy zo strany poistníka sú upra- 
vené v článku 8 týchto OPP RM2S/R22S. 

• Podmienky zániku jednotlivých pripoistení sú upravené v príslušných po- 
istných podmienkach pre dané pripoistenie, a to nasledovne: 
• článok 6 – pripoistenia SS03/SS06, SS04/SS05, SS21 
• článok 7 – pripoistenia ADR3, STN5, STN4, SDL1, SDL2, SPN4/SPN5, 

SUD3, SID6/SIDA, SID7/SIDB, SID8/SIDC, SHO5, SHO4, SHU6, S0P1, 
S0P2, SDI2, SDN2, SZV1/SZV3/SZV5, SZR1/SZR3/SZR5, SZV2 

Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: – 
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmlu- 
vy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať 
zmeny poistnej zmluvy podľa platných práv- 
nych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej 
strany: 

• Poisťovateľ má právo jednostranne meniť  výšku  bežného  poistného  za 
pripoistenia pre každý poistný rok, a to najmä z dôvodu zvýšeného rizika 
súvisiaceho s vekom poisteného podľa príslušných poistných pod- 
mienok k jednotlivým pripoisteniam. 

• Poisťovateľ je oprávnený jednostranne meniť OPP,  sadzbu poistného   za 
podmienok uvedených v príslušných poistných podmienkach. 

 

-2- 

65
49

40
 v

er
zia

 N
N

 P
ro

te
ct

 R
M

2S
 –

 6
/2

01
9 

http://www.nnpoistovna.sk/


 • Ďalej je poisťovateľ oprávnený meniť výšku poistného, pokiaľ si klient 
zvolil flexibilnú sadzbu poistného, a to v súlade s dohodou zmluvných 
strán, pričom táto sa nepokladá za jednostrannú zmenu. 

Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce 
pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou: – 

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej 
zmluve dohodnuté: 

• Možnosť poistiť viacero osôb na jednej poistnej zmluve (2 dospelých a až 
10 detí) 

• Možnosť zabezpečiť poistenie pre viacero osôb už za 12 EUR mesačne 
• Možnosť voľby klesajúcej poistnej sumy pre prípad smrti, invalidity, kritic- 

kých chorôb a rakoviny 
• Vysoká flexibilita vo výbere a kombinácii pripoistení 

4. Iné dôležité informácie 
 

Spôsob vybavovania sťažností: • Spôsob vybavovania sťažností toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú 
zmluvu je upravený v častí B dokumentu „Informácie pre klienta“, kto- ré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Sťažnosť je možné podať 
písomne, telefonicky, e-mailom, osobne alebo faxom. Miestom podania 
sťažností je adresa poisťovateľa uvedená v bode 2. tohto formulára. 

Informácie o práve štátu a daňových predpi- 
soch, ktoré platia pre poistnú zmluvu: 

• Poistná zmluva sa spravuje  právnym  poriadkom  Slovenskej  republi- ky. 
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na 
danú poistnú zmluvu sú upravené v častí A dokumentu „Informácie pre 
klienta“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

Informácia o mieste zverejnenia správy o fi- 
nančnom stave poisťovateľa: 

Správa o finančnom stave poisťovateľa je zverejnená na webovej stránke po- 
isťovateľa: 
https://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/ 

Dokument platný od 17. 6. 2019 
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NN Životná poisťovňa, a.s. 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 

Slovenská republika, www.nnpoistovna.sk 
 
 

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 
1. Upozornenie 

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje 
 

Obchodné meno a právna forma poisťova- 
teľa: 

NN Životná poisťovňa, a.s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, v odd.: Sa, vložka č. 1095/B 
Slovenská republika 

 
 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 

 
 
0850 111 464; Fax: 02/59 313 999 
klient@nn.sk 
www.nnpoistovna.sk 

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťova- 
teľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka 
poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: 
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia po- 
bočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú 
zmluvu: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 
Webové sídlo: 

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 
 

Názov poistného produktu: Rizikové životné poistenie NN Protect 
Popis poistného produktu: a) popis poistenia alebo súboru poistení 

• Rizikové životné poistenie NN Protect zahŕňa poistenie s fixnou poist- 
nou sumou pre prípad smrti a s bonusom vo výške 40 000 EUR v prí- 
pade smrti úrazom pri dopravnej nehode. To znamená, že pokiaľ dôj- 
de k poistnej udalosti – smrti poisteného, vypláca sa poistná suma.   V 
prípade, ak dôjde k poistnej udalosti – smrti poisteného úrazom pri 
dopravnej nehode, spolu s poistnou sumou pre prípad smrtí sa vyplatí 
aj bonus vo výške 40 000 EUR. 

• K hlavnému poisteniu je možné dohodnúť ďalšie z voliteľných pripois- 
tení. 

b) všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období 
• Poistenie je možné uzatvoriť pri vstupnom veku od 6 týždňov do 70 ro- 

kov pre prvého poisteného a od 18 do 70 rokov pre druhého poistené- 
ho na minimálne 5 rokov, maximálne však do veku 75 rokov poistené- 
ho. 

• Pre pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou je stanovená minimálna 
poistná doba 10 rokov. 

• Poistné obdobie je čas poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, za 
ktoré sa platí poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) 

c) poistné riziká 
• smrť poisteného počas poistnej doby 
• smrť poisteného úrazom pri dopravnej nehode 
Poistenie umožňuje pripoistiť si voliteľne nasledujúce riziká: 
• Trvalé následky úrazu dospelého aj dieťaťa, 
• Dobu liečenia úrazu a bolestného dospelého aj dieťaťa, 
• Invaliditu z dôvodu choroby alebo úrazu a smrť následkom úrazu, 
• Možnosť úrazovo pripoistiť aj viac detí v rodine, 
• Hospitalizáciu z dôvodu úrazu alebo choroby dospelého aj dieťaťa, 
• Ochorenie na niektorú z pripoistených kritických chorôb, 
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Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníc- 
tve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri 
pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Dokument neobsa- 
huje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 

http://www.nnpoistovna.sk/
mailto:klient@nn.sk
mailto:t@nn.sk
http://www.nnpoistovna.sk/


Popis poistného produktu: • Oslobodenie od platenia poistného, 
• Pracovnú neschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu, 
• Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti 

d) všeobecná charakteristika poistného plnenia 
• Poistná suma vo výške 400 EUR pre prípad smrti. 
• Poistná suma vo výške 400 EUR pre prípad smrti spolu s poistnou sumou 

vo výške 40 000 EUR, ak dôjde k smrti úrazom pri dopravnej nehode. 
• Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve v závislosti od typu pripoistenia. 

Spôsob určenia výšky poistného plnenia: • Výška poistného plnenia z hlavného poistenia v prípade smrti poistené- 
ho je stanovená vo výške 400 EUR a vo výške 400 EUR pre prípad smrti 
poisteného spolu s bonusom 40 000 EUR, ak ku smrti dôjde úrazom pri 
dopravnej nehode. 

• Pri voliteľných rizikách (pripoisteniach) sa určuje výška poistného plnenia 
ako percento z poistnej sumy podľa prílohy k príslušným poistným pod- 
mienkam alebo ako súčin počtu dní liečenia a poistnej sumy dennej dáv- 
ky (maximálny počet dní liečenia je uvedený v poistných podmienkach) 
alebo ako výplata ročnej/mesačnej renty uvedenej v poistnej zmluve, prí- 
padne ako oslobodenie od platenia poistného. 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovate- 
ľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, 
alebo je poisťovateľ oprávnený poistné pl- 
nenie znížiť: 

• Výluky z poistenia upravuje čl. 12 všeobecných poistných podmienok pre 
životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“). V zmysle čl. 13 VPP ZP sa poistné 
plnenie môže primerane znížiť, ak poistník alebo poistený uvedú neprav- 
divé alebo neúplné údaje. 

• Obmedzenia a výluky jednotlivých pripoistení sú uvedené vždy pri da- 
nom konkrétne zvolenom pripoistení a tiež v ustanoveniach čl. 12 VPP ŽP. 

• Obmedzenia a výluky pri nižšie uvedených pripoisteniach sú uvedené    v 
článkoch: 
• článok 8 – pripoistenia ADR3, STN5, STN4, SPN4/SPN5, SID6/SIDA, 

SID7/SIDB, SID8/SIDC, SUD3, SOP1, SOP2, SHO5, SHO4, SHU6, SDI2, 
SDN2 

• článok 6 – pripoistenia SDL1, SDL2 
• článok 6 a článok 8 – pripoistenia SZV1/SZV3/SZV5 a SZR1/SZR3/SZR5 

Informácia o spôsobe určenia a platenia po- 
istného, jeho splatnosti a o dôsledkoch ne- 
zaplatenia poistného: 

• Výška poistného za hlavné poistenie sa určí na základe vstupného veku 
poisteného a je počas celej poistnej doby rovnaká. 

• Splatnosť poistného upravuje čl. 8 VPP ŽP a čl. 6 osobitných poistných 
podmienok pre Rizikové životné poistenie NN Protect (ďalej len „OPP 
RM3S/R22S“). 

• Neplatenie poistného môže mať za následok zánik poistenia. Neplatenie 
poistného upravuje čl. 9 VPP ŽP a bod 6.5 OPP RM3S/R22S. 

Doplnkové administratívne služby, ktorých 
spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, 
poplatky s nimi spojené a spôsob sprístup- 
ňovania informácií o ich zmene: 

• So zmenami v poistnej zmluve nie sú spojené žiadne dodatočné poplatky. 
• Na úkony, ktoré sú spoplatnené, sa vzťahuje poplatok vo výške podľa Sa- 

dzobníka poplatkov, aktuálneho v čase vykonania úkonu, pričom tento je 
zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke poisťovateľa 
www.nnpoistovna.sk a v jeho prevádzkových priestoroch. 

Spôsoby zániku poistnej zmluvy: • Podmienky vypovedania poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo po- 
istníka, alebo odstúpenia od poistnej zmluvy zo strany poistníka sú upra- 
vené v článku 8 týchto OPP RM3S/R22S. 

• Podmienky zániku jednotlivých pripoistení sú upravené v príslušných po- 
istných podmienkach pre dané pripoistenie, a to nasledovne: 
• článok 6 – pripoistenia SS03/SS06, SS04/SS05, SS21 
• článok 7 – pripoistenia ADR3, STN5, STN4, SDL1, SDL2, SPN4/SPN5, 

SUD3, SID6/SIDA, SID7/SIDB, SID8/SIDC, SUD3, SOP1, SOP2, SHO5, 
SHO4, SHU6, S0P1, S0P2, SDI2, SDN2, SZV1/SZV3/SZV5, SZR1/SZR3/ 
SZR5, SZV2 

Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: – 
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmlu- 
vy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať 
zmeny poistnej zmluvy podľa platných práv- 
nych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej 
strany: 

• Poisťovateľ má právo jednostranne meniť  výšku  bežného  poistného  za 
pripoistenia pre každý poistný rok, a to najmä z dôvodu zvýšeného rizika 
súvisiaceho s vekom poisteného podľa príslušných poistných pod- 
mienok k jednotlivým pripoisteniam. 

• Poisťovateľ je oprávnený jednostranne meniť OPP,  sadzbu poistného   za 
podmienok uvedených v príslušných poistných podmienkach. 
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 • Ďalej je poisťovateľ oprávnený meniť výšku poistného, pokiaľ si klient 
zvolil flexibilnú sadzbu poistného, a to v súlade s dohodou zmluvných 
strán, pričom táto sa nepokladá za jednostrannú zmenu. 

Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce 
pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou: – 

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej 
zmluve dohodnuté: 

• Možnosť poistiť viacero osôb na jednej poistnej zmluve (2 dospelých a až 
10 detí) 

• Možnosť zabezpečiť poistenie pre viacero osôb už za 12 EUR mesačne 
• Možnosť voľby klesajúcej poistnej sumy pre prípad smrti, invalidity, kritic- 

kých chorôb a rakoviny 
• Vysoká flexibilita vo výbere a kombinácii pripoistení 

4. Iné dôležité informácie 
 

Spôsob vybavovania sťažností: • Spôsob vybavovania sťažností toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú 
zmluvu je upravený v častí B dokumentu „Informácie pre klienta“, kto- ré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Sťažnosť je možné podať 
písomne, telefonicky, e-mailom, osobne alebo faxom. Miestom podania 
sťažností je adresa poisťovateľa uvedená v bode 2. tohto formulára. 

Informácie o práve štátu a daňových predpi- 
soch, ktoré platia pre poistnú zmluvu: 

• Poistná zmluva sa spravuje  právnym  poriadkom  Slovenskej  republi- ky. 
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na 
danú poistnú zmluvu sú upravené v častí A dokumentu „Informácie pre 
klienta“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

Informácia o mieste zverejnenia správy o fi- 
nančnom stave poisťovateľa: 

Správa o finančnom stave poisťovateľa je zverejnená na webovej stránke po- 
isťovateľa: 
https://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/ 

Dokument platný od 17. 6. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/
http://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/
http://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/
http://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/


NN Životná poisťovňa, a.s. 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 

Slovenská republika, www.nnpoistovna.sk 
 
 

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 
1. Upozornenie 

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje 
 

Obchodné meno a právna forma poisťova- 
teľa: 

NN Životná poisťovňa, a.s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, v odd.: Sa, vložka č. 1095/B 
Slovenská republika 

 
 
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 

 
 
0850 111 464; Fax: 02/59 313 999 
klient@nn.sk 
www.nnpoistovna.sk 

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťova- 
teľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka 
poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: 
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia po- 
bočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú 
zmluvu: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 
Webové sídlo: 

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 
 

Názov poistného produktu: Rizikové životné poistenie NN Protect 
Popis poistného produktu: a) popis poistenia alebo súboru poistení 

• Rizikové životné poistenie NN Protect zahŕňa poistenie s fixnou poist- 
nou sumou pre prípad smrti a s bonusom vo výške 40 000 EUR v prí- 
pade smrti úrazom pri dopravnej nehode. To znamená, že pokiaľ dôj- 
de k poistnej udalosti – smrti poisteného, vypláca sa poistná suma.   V 
prípade, ak dôjde k poistnej udalosti – smrti poisteného úrazom pri 
dopravnej nehode, spolu s poistnou sumou pre prípad smrtí sa vyplatí 
aj bonus vo výške 40 000 EUR. 

• K hlavnému poisteniu je možné dohodnúť ďalšie z voliteľných pripois- 
tení. 

b) všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období 
• Poistenie je možné uzatvoriť pri vstupnom veku od 6 týždňov do 70 ro- 

kov pre prvého poisteného a od 18 do 70 rokov pre druhého poistené- 
ho na minimálne 5 rokov, maximálne však do veku 75 rokov poistené- 
ho. 

• Pre pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou je stanovená minimálna 
poistná doba 10 rokov. 

• Poistné obdobie je čas poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, za 
ktoré sa platí poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) 

c) poistné riziká 
• smrť poisteného počas poistnej doby 
• smrť poisteného úrazom pri dopravnej nehode 
Poistenie umožňuje pripoistiť si voliteľne nasledujúce riziká: 
• Trvalé následky úrazu dospelého aj dieťaťa, 
• Dobu liečenia úrazu a bolestného dospelého aj dieťaťa, 
• Invaliditu z dôvodu choroby alebo úrazu a smrť následkom úrazu, 
• Možnosť úrazovo pripoistiť aj viac detí v rodine, 
• Hospitalizáciu z dôvodu úrazu alebo choroby dospelého aj dieťaťa, 
• Ochorenie na niektorú z pripoistených kritických chorôb, 
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Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníc- 
tve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri 
pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Dokument neobsa- 
huje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 
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Popis poistného produktu: • Oslobodenie od platenia poistného, 
• Pracovnú neschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu, 
• Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti 

d) všeobecná charakteristika poistného plnenia 
• Poistná suma vo výške 400 EUR pre prípad smrti. 
• Poistná suma vo výške 400 EUR pre prípad smrti spolu s poistnou sumou 

vo výške 40 000 EUR, ak dôjde k smrti úrazom pri dopravnej nehode. 
• Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve v závislosti od typu pripoistenia. 

Spôsob určenia výšky poistného plnenia: • Výška poistného plnenia z hlavného poistenia v prípade smrti poistené- 
ho je stanovená vo výške 400 EUR a vo výške 400 EUR pre prípad smrti 
poisteného spolu s bonusom 40 000 EUR, ak ku smrti dôjde úrazom pri 
dopravnej nehode. 

• Pri voliteľných rizikách (pripoisteniach) sa určuje výška poistného plnenia 
ako percento z poistnej sumy podľa prílohy k príslušným poistným pod- 
mienkam alebo ako súčin počtu dní liečenia a poistnej sumy dennej dáv- 
ky (maximálny počet dní liečenia je uvedený v poistných podmienkach) 
alebo ako výplata ročnej/mesačnej renty uvedenej v poistnej zmluve, prí- 
padne ako oslobodenie od platenia poistného. 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovate- 
ľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, 
alebo je poisťovateľ oprávnený poistné pl- 
nenie znížiť: 

• Výluky z poistenia upravuje čl. 12 všeobecných poistných podmienok pre 
životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“). V zmysle čl. 13 VPP ZP sa poistné 
plnenie môže primerane znížiť, ak poistník alebo poistený uvedú neprav- 
divé alebo neúplné údaje. 

• Obmedzenia a výluky jednotlivých pripoistení sú uvedené vždy pri da- 
nom konkrétne zvolenom pripoistení a tiež v ustanoveniach čl. 12 VPP ŽP. 

• Obmedzenia a výluky pri nižšie uvedených pripoisteniach sú uvedené    v 
článkoch: 
• článok 8 – pripoistenia ADR3, STN5, STN4, SPN4/SPN5, SID6/SIDA, 

SID7/SIDB, SID8/SIDC, SUD3, SOP1, SOP2 SHO5, SHO4, SHU6, SDI2, 
SDN2 

• článok 6 – pripoistenia SDL1, SDL2 
• článok 6 a článok 8 – pripoistenia SZV1/SZV3/SZV5 a SZR1/SZR3/SZR5 

Informácia o spôsobe určenia a platenia po- 
istného, jeho splatnosti a o dôsledkoch ne- 
zaplatenia poistného: 

• Výška poistného za hlavné poistenie sa určí na základe vstupného veku 
poisteného a je počas celej poistnej doby rovnaká. 

• Splatnosť poistného upravuje čl. 8 VPP ŽP a čl. 6 osobitných poistných 
podmienok pre Rizikové životné poistenie NN Protect (ďalej len „OPP 
RZ2S/R22S“). 

• Neplatenie poistného môže mať za následok zánik poistenia. Neplatenie 
poistného upravuje čl. 9 VPP ŽP a bod 6.5 OPP RZ2S/R22S. 

Doplnkové administratívne služby, ktorých 
spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, 
poplatky s nimi spojené a spôsob sprístup- 
ňovania informácií o ich zmene: 

• So zmenami v poistnej zmluve nie sú spojené žiadne dodatočné poplatky. 
• Na úkony, ktoré sú spoplatnené, sa vzťahuje poplatok vo výške podľa Sa- 

dzobníka poplatkov, aktuálneho v čase vykonania úkonu, pričom tento je 
zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke poisťovateľa 
www.nnpoistovna.sk a v jeho prevádzkových priestoroch. 

Spôsoby zániku poistnej zmluvy: • Podmienky vypovedania poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo po- 
istníka, alebo odstúpenia od poistnej zmluvy zo strany poistníka sú upra- 
vené v článku 8 týchto OPP RZ2S/R22S. 

• Podmienky zániku jednotlivých pripoistení sú upravené v príslušných po- 
istných podmienkach pre dané pripoistenie, a to nasledovne: 
• článok 6 – pripoistenia SS03/SS06, SS04/SS05, SS21 
• článok 7 – pripoistenia ADR3, STN5, STN4, SDL1, SDL2, SPN4/SPN5, 

SUD3, SID6/SIDA, SID7/SIDB, SID8/SIDC, SHO5, SHO4, SHU6, S0P1, 
S0P2, SDI2, SDN2, SZV1/SZV3/SZV5, SZR1/SZR3/SZR5, SZV2 

Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: – 
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmlu- 
vy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať 
zmeny poistnej zmluvy podľa platných práv- 
nych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej 
strany: 

• Poisťovateľ má právo jednostranne meniť  výšku  bežného  poistného  za 
pripoistenia pre každý poistný rok, a to najmä z dôvodu zvýšeného rizika 
súvisiaceho s vekom poisteného podľa príslušných poistných pod- 
mienok k jednotlivým pripoisteniam. 

• Poisťovateľ je oprávnený jednostranne meniť OPP,  sadzbu poistného   za 
podmienok uvedených v príslušných poistných podmienkach. 
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 • Ďalej je poisťovateľ oprávnený meniť výšku poistného, pokiaľ si klient 
zvolil flexibilnú sadzbu poistného, a to v súlade s dohodou zmluvných 
strán, pričom táto sa nepokladá za jednostrannú zmenu. 

Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce 
pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou: – 

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej 
zmluve dohodnuté: 

• Možnosť poistiť viacero osôb na jednej poistnej zmluve (2 dospelých a až 
10 detí) 

• Možnosť zabezpečiť poistenie pre viacero osôb už za 12 EUR mesačne 
• Možnosť voľby klesajúcej poistnej sumy pre prípad smrti, invalidity, kritic- 

kých chorôb a rakoviny 
• Vysoká flexibilita vo výbere a kombinácii pripoistení 

4. Iné dôležité informácie 
 

Spôsob vybavovania sťažností: • Spôsob vybavovania sťažností toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú 
zmluvu je upravený v častí B dokumentu „Informácie pre klienta“, kto- ré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Sťažnosť je možné podať 
písomne, telefonicky, e-mailom, osobne alebo faxom. Miestom podania 
sťažností je adresa poisťovateľa uvedená v bode 2. tohto formulára. 

Informácie o práve štátu a daňových predpi- 
soch, ktoré platia pre poistnú zmluvu: 

• Poistná zmluva sa spravuje  právnym  poriadkom  Slovenskej  republi- ky. 
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na 
danú poistnú zmluvu sú upravené v častí A dokumentu „Informácie pre 
klienta“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

Informácia o mieste zverejnenia správy o fi- 
nančnom stave poisťovateľa: 

Správa o finančnom stave poisťovateľa je zverejnená na webovej stránke po- 
isťovateľa: 
https://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/ 

Dokument platný od 17. 6. 2019 
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