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DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

PRODUKT
Názov produktu: Inves  čné životné poistenie NN Smart (poistná zmluva uzatvorená počnúc od 1. 1. 2020).
Tvorca produktu: NN Životná poisťovňa, a.s.,  Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B. (ďalej len „poisťovňa“ alebo „NN“).
Webové sídlo: h  ps://www.nn.sk/kontakty/, E-mail: klient@nn.sk Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421 850 111 464
Názov príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad tvorcom produktu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bra  slava.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 1. 1. 2020
Dátum poslednej revízie dokumentu s kľúčovými informáciami: 31. 12. 2020

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť. 

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto inves  čnom produkte. Neslúži na marke  ngové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Inves  čné životné poistenie, poistná zmluva uzatvorená podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Účelom tohto produktu je inves  čné životné poistenie pre prípad smr   poisteného počas trvania poistenia a doži  a sa konca do-
hodnutej poistnej doby s inves  čnou zložkou, pričom zaplatené poistné za hlavné poistenie znížené o počiatočné náklady poisťovne, 
je investované do vami zvolených fi nančných fondov. Každý fond je rozdelený na podiely, ktoré poisťovňa nakupuje a predáva za 
príslušný kurz fondu, ktorý sa mení podľa jeho výkonnos  . Vami zaplatené poistné sa mení na podielové jednotky podľa aktuálnej 
hodnoty kurzu fondu. Podielové jednotky sú evidované na vašom individuálnom podielovom účte, ktorý NN vedie k poistnej zmluve 
a slúžia iba pre evidenciu v rámci inves  čného životného poistenia. Podielové jednotky nevyjadrujú vaše vlastníctvo podkladových 
ak  v fondov. Z hodnoty podielového účtu sa následne odpočítavajú náklady NN na kry  e hlavného poistného rizika a náklady spo-
jené so vznikom a správou poistenia. Finančné fondy predstavujú por  ólio podkladových ak  v, predovšetkým dlhopisov a nástrojov 
peňažného trhu, zmiešaných alebo akciových fondov. Podrobnejšie informácie ohľadne cieľov fi nančných fondov, prostriedkov na 
ich dosiahnu  e, popisu príslušných podkladových ak  v a trhov, na ktorých je investované, ako aj faktorov a spôsobu určenia návrat-
nos   inves  cie nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k jednotlivým fondom.

Špecifi kovanie, pre aký typ retailového investora je produkt vhodný, závisí od konkrétnych fi nančných fondov, do ktorých je investo-
vané. Voľba fondov sa odvíja od výstupu z analýzy potrieb klienta a inves  čného dotazníka v závislos   od potrieb, vlastnos   a cieľov 
retailového investora, jeho skúsenos   a znalos  , ako aj jeho schopnos   znášať inves  čné straty a jeho preferencií týkajúcich sa 
inves  čného horizontu. Bližšie informácie o vhodnos   ponúkaných fondov pre rôznych retailových investorov nájdete v Dokumente 
s kľúčovými informáciami k jednotlivým fondom 

Základom tohto produktu je poistenie pre prípad smr   a doži  a sa konca dojednanej poistnej doby prvým poisteným (ďalej len 
„hlavné poistenie“). Poistným plnením je poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve alebo aktuálna hodnota podielového účtu, 
podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia v prípade úmr  a prvého poisteného. Výška poistného plnenia z hlavného poistenia v prípade 
smr   prvého poisteného je dohodnutá ako poistná suma pre prípad smr   alebo hodnota podielového účtu k dátumu smr  , ak je 
táto hodnota ku dňu vzniku poistnej udalos   vyššia ako zmluvne dohodnutá poistná suma. Pri doži   sa konca dohodnutej poistnej 
doby poisteným, sa výška poistného plnenia rovná hodnote podielového účtu k dátumu konca poistnej doby. Hodnota poistných 
plnení je uvedená v oddiele s názvom „Aké sú riziká a čo by som mohol získať?“.
Biometrické riziko sa v čase mení v závislos   od veku poisteného a parametroch produktu, ktoré sú popísané v oddiele s názvom 
„Aké sú riziká a čo by som mohol získať?“. Z fondu je pravidelne strhávané biometrické poistné vo výške, ktorá zodpovedá aktuálne-
mu biometrickému riziku. V prípade vzorového klienta s poistnou zmluvou uzavretou na poistnú dobu v dĺžke 30 rokov, je celkové 
biometrické poistné vo výške 30,73 EUR (v priemere 0,10 % ročného poistného). Pri ročnej frekvencii platenia poistného je počet 
pla  eb rovný 30. Dobou platnos   produktu Inves  čné životné poistenie NN Smart je poistná doba uvedená v poistnej zmluve. 
Dátum splatnos   produktu je totožný s dňom uplynu  a poistnej doby. Tvorca produktu ako aj retailový investor sú oprávnení 
urobiť jednostranné kroky smerujúce k ukončeniu platnos   a účinnos   poistnej zmluvy pred uplynu  m poistnej doby, výlučne za 
podmienok uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a platných právnych predpisoch. Tento produkt sa uzatvára na 
dobu určitú, ktorá je defi novaná v poistnej zmluve. Minimálna poistná doba je stanovená na 10 rokov, pričom maximálna poistná 
doba je možná do veku 75 rokov poisteného. Dĺžka trvania poistenia pre druhého poisteného alebo niektorých pripoistení môže 
byť stanovená odlišne. Bližšie informácie o možnos  ach a spôsoboch odstúpenia alebo automa  ckého zrušenia poistnej zmluvy zo
strany poisťovne alebo poistníka nájdete v poistných podmienkach, ktoré vám budú poskytnuté pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Typ:
Ciele:

Zamýšľaný retailový 
investor:

Poistné plnenia 
a náklady:

O aký produkt ide?

Nižšie riziko

Ukazovateľ rizika

Vyššie riziko

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
1 2 3 4 5 6 7

V súvislos   s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať po dobu trvania poistnej zmluvy. Skutočné 
riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno budete musieť zapla  ť 
významné dodatočné náklady za predčasné speňaženie. Možno nebudete môcť predať produkt jednoducho alebo ho 
možno budete musieť predať za cenu, ktorá má významný vplyv na to, koľko získate späť.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká 

je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zapla  ť. Tento produkt 
sme klasifi  kovali ako 2/3/4 zo 7, čo predstavuje nízku/stredne nízku/strednú rizikovú triedu. Hodno  a sa tým potenciálne straty výkonu 
v budúcnos   na nízkej/stredne nízkej/strednej úrovni a je veľmi nepravdepodobné/nepravdepodobné/možné, že nepriaznivé podmien-
ky na trhu budú mať vplyv na naše možnos   pla  ť vám. Určenie rizika a miery návratnos   inves  cie sa odvíja od fi nančných fondov, do 
ktorých je prostredníctvom tohto produktu investované.
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Scenáre výkonnos  

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalšieho 1 roku, 15 rokov a 30 rokov, pri rôznych scenároch, 
za predpokladu, že investujete 1 000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej inves  cie. Mô-
žete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnos   na základe dôkazov 
z minulos   (posledných 5 rokov) týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto inves  cií, a nepredstavujú exaktný  ukazovateľ. To, čo 
dostanete, sa bude líšiť v závislos   od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju inves  ciu/produkt. Stresový scenár 
ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme môcť inves  ciu 
vypla  ť.Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, 
ktorá môže mať vplyv na to, koľko sa vám vrá  .

Uvedené hodnoty sú založené na vzorovom príklade s poistnou sumou hlavného kry  a 4 500 EUR, bez uzatvorených doplnkových 
pripoistení, so vstupným vekom klienta 35 rokov a na poistnú dobu v dĺžke 30 rokov. Vzhľadom na to, že výsledok jednotlivých sce-
nárov výkonnos   závisí od zvoleného fi nančného fondu alebo ich kombinácie, tabuľka scenárov zobrazuje minimálne a maximálne 
hodnoty, ktoré by ste mohli získať. Parametre vzorového príkladu (vstupný vek klienta, poistná doba a výška poistnej sumy hlavné-
ho kry  a) boli stanovené na základe usmernenia Národnej banky Slovenska. Skutočná výkonnosť inves  cie sa odvíja od skutočných 
parametrov uzavretého produktu, vrátane alokácie inves  cie do jednotlivých fi nančných fondov a ich reálnej výkonnos   (trhový 
vývoj príslušného kurzu fondu).

Výkonnosť inves  cie môže rásť, stagnovať alebo klesať. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je garantovaná. Maximálna stra-
ta môže byť strata celej vašej investovanej sumy (zaplateného poistného), pričom celková strata nemôže presiahnuť vašu celkovú 
inves  ciu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Bližšie informácie o výkonnos   fi nančných fondov nájdete v Dokumente 
s kľúčovými informáciami k jednotlivým fondom. Scenáre nezohľadňujú situáciu v prípade úpadku poisťovne. Daňové predpisy vášho 
domovského členského štátu môžu mať vplyv na reálnu výšku toho, čo by ste mohli dostať. Bližšie informácie o aktuálnom znení a do-
pade daňových predpisov na výšku vyplatenej sumy nájdete v poistných podmienkach a u svojho daňového poradcu.

Inves  cia 1000 EUR ročne
Poistné 1 rok 15 rokov 30 rokov

(odporúčané 
obdobie držby)Scenáre doži  a

Stresový scenár 
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

489 €
-

493 €
11 532 €

-
12 790 €

18 500 €
-

25 540 €

Priemerný výnos každý rok
-51,06 %

-
-50,72 %

-3,36 %
-

-2,02 %
-3,34 %

-
-1,06 %

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

409 €
-

486 €
10 385 €

-
17 117 €

19 474 €
-

53 012 €

Priemerný výnos každý rok
-59,12 %

-
-51,43 %

-4,75 %
-

1,63 %
-2,96 %

-
3,45 %

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

495 €
-

526 €
12 988 €

-
21 163 €

26 440 €
-

74 391 €

Priemerný výnos každý rok
-50,48 %

-
-47,40 %

-1,82 %
-

4,19 %
-0,83 %

-
5,35 %

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

510 €
-

613 €
 14 188 €

-
26 686 €

30 975 €
-

108 362 €

Priemerný výnos každý rok
-49,00 %

-
-38,71 %

-0,70 %
-

6,91 %
0,21 %

-
7,37 %

Kumulovaná investovaná suma 1 000 € 15 000 € 30 000 €
Scenár úmr  a

Poistná udalosť Koľko by oprávnené osoby mohli získať späť po odpočítaní nákladov
4 500 €

-
4 500 €

12 988 €
-

21 163 €
26 440 €

-
74 391 €

Kumulované poistné 1 000 € 15 000 € 30 000 €

Náklady v priebehu 
času

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z inves  cie, ktorý môžete získať. Celkové 
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumula  vne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok v prípade pravidelných poistných pla  eb. Údaje sú odhadmi 
a môžu sa v budúcnos   zmeniť. Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom 
prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na vašu inves  ciu za určitý čas.

Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať? 
Retailový investor môže čeliť fi nančnej strate v dôsledku úpadku poisťovne. V prípade, ak poisťovňa nebude schopná uskutočniť výplatu poistného plnenia 
a výnosu, môžete utrpieť fi  nančné straty. Strata nie je krytá poistením alebo zárukami, avšak poisťovňa je povinná udržiavať kapitál v zákonom stanovenej výške. 
V prípade insolventnos   poisťovne sa pohľadávky z poistenia uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami veriteľov. 

K tomuto produktu sú k dispozícii  eto fi nančné fondy, ktorých rizikovosť je tak  ež vyznačená v ukazovateli rizika:
– Trieda rizika 2: Zmiešaný fond II, Renta fond Euromix, Konzerva  vna stratégia, Vyvážená stratégia,
– Trieda rizika 3: Zahraničný zmiešaný fond, 
– Trieda rizika 4: Fond stredoeurópskych akcií, Fond svetových akcií II, Dynamická stratégia.

Klasifi kácia rizika tohto produktu bude záležať od výberu konkrétneho fi nančného fondu a je uvedená spolu s iden  fi káciou rizikovej 
triedy v Dokumente s kľúčovými informáciami k jednotlivým fondom. V súvislos   s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že produkt bu-
dete držať do splatnos  . Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnos  , môžete tak prísť o časť svojich inves  cií, 
prípadne o všetky.
V prípade, ak vaša inves  cia nebude chránená, alebo ak nemôžeme splácať svoje záväzky, mohli by ste prísť o celú svoju inves  ciu. Mô-
žete však využiť postupy ochrany spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa v ukazovateli 
uvedenom vyššie nezohľadňuje.
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Zloženie nákladov Nasledujúca tabuľka znázorňuje: 
-  vplyv rôznych typov nákladov na výnos inves  cie, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby; 
- význam rôznych kategórií nákladov.

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

  Odporúčané minimálne obdobie držby: doba trvania poistnej zmluvy

Odporúčané minimálne obdobie držby produktu je založené na skutočnos  , že po dobu prvých 36 mesiacov od začiatku poistenia je z výšky každého zapla-
teného bežného poistného za hlavné poistenie prvého poisteného odpočítavaný poplatok za kry  e počiatočných nákladov spoločnos   NN. Výška poplatku 
je stanovená ako tzv. alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie, ktoré je pre prvého poisteného uzatvorené na prvé poistné obdobie. Pre 
určenie výšky alokačného percenta špecifi kovaného v Sadzobníku poplatkov je rozhodujúca poistná doba prvého poisteného. Čím dlhšia je doba trvania 
poistenia, tým väčší podiel zaplateného poistného pripadne na inves  ciu. Odporúčané minimálne obdobie držby inves  cie (t.j. inves  čný horizont) závisí 
od typu a cieľov jednotlivých fondov a ich podkladových ak  v. Bližšie informácie k odporúčaným inves  čným horizontom nájdete v Dokumente s kľúčovými 
informáciami pre jednotlivé fondy. Po uzatvorení poistnej zmluvy máte nárok najneskôr do 30 dní od tejto zmluvy odstúpiť formou písomného oznámenia 
o odstúpení. Odstúpenie od poistnej zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia poisťovni. Nárok na ukončenie poistenia s odkupnou hodnotou máte 
kedykoľvek pred uplynu  m poistnej doby. Výška odkupnej hodnoty je určená poisťovateľom ako rozdiel hodnoty podielového účtu ku dňu zániku poistnej 
zmluvy v zmysle tabuľky v čas   „Aké sú náklady“ a prípadného dlžného poistného. Výška odkupnej hodnoty sa nerovná súčtu zaplateného poistného. Od-
kupná hodnota podlieha dani z príjmu podľa právnych predpisov platných v čase výplaty odkupnej hodnoty. Predpokladaný vývoj odkupnej hodnoty v čase 
je uvedený v modelácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uzavretej poistnej zmluvy. Právo na čiastočný odkup čas   vášho podielového účtu máte kedykoľvek 
vo forme písomnej žiados  . NN je oprávnená stanoviť minimálnu a maximálnu hodnotu čiastočného odkupu osobitne pre fi nančné fondy, a účtovať si za 
výplatu čiastočného odkupu poplatok stanovený v Sadzobníku poplatkov. O tento poplatok sa zníži vyplatená suma a zároveň sa o túto výšku odkupnej hod-
noty zníži aj hodnota vášho podielového účtu. Konkrétne podmienky výplaty a výpočtu výšky odkupnej hodnoty a čiastočnej odkupnej hodnoty sú uvedené 
v poistných podmienkach k produktu Inves  čné životné poistenie NN Smart. Informácie o všetkých poplatkoch a sankciách pri zbavení sa produktu pred 
dátumom splatnos   alebo iným než je odporúčané obdobie držby nájdete na webovej stránke NN na záložke Poplatky a sadzobníky (h  ps://poistovna.nn.sk/
subory-s  ahnu  e/poplatky-sadzobniky/sadzobniky.html). 

Inves  cia 1 000 EUR ročne
Scenáre Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 15 rokoch Ak speňažíte po 30 rokoch

Celkové náklady 
516 €

-
551 €

2 918 €
-

6 943 €
7 270 €

-
35 873 €

Vplyv na výnos (RIY) ročne 
51,56 %

-
55,08 %

2,41 %
-

3,61 %
1,39 %

-
2,62 %

Kalkulácie sú založené na modelových hodnotách. Reálne náklady inves  cie sa odvíjajú od skutočných parametrov uzavretého produktu 
(vstupný vek klienta, dĺžka poistnej doby, výška inves  cie a pod.), vrátane rozloženia inves  cie do jednotlivých fi nančných fondov. Vzhľa-
dom na to, že výška celkových nákladov závisí od zvoleného fi nančného fondu alebo ich kombinácie, tabuľka Náklady v priebehu času 
zobrazuje minimálne a maximálne náklady, ktoré vám môžu byť účtované. Bližšie informácie o nákladoch na konkrétne fi nančné fondy 
nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k jednotlivým fi nančným fondom.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady 0,25 %
-

0,43 %
Vplyv nákladov, ktoré pla  te pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, kto-
ré už boli zahrnuté v cene. Zahŕňa to náklady na distribúciu vášho produktu.

Výstupné náklady 0,00 %
-

0,00 %
Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej inves  cie
v čase splatnos  .

Priebežné 
náklady

Transakčné náklady 
por  ólia

0,86 %
-

2,11 %
Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových inves  cií produktu.

Iné priebežné náklady 0,21 %
-

0,27 %
Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich inves  cií, 
a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Vedľajšie 
náklady

Výkonnostné poplatky 0,00 %
-

0,00 %
Vplyv výkonnostného poplatku. Tieto inkasujeme z vašej
inves  cie, ak produkt prekoná svoju referenčnú hodnotu.

Podiely na zisku 0,00 %
-

0,00 %
Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neinkasujeme.

Zobrazené zloženie nákladov je založené na modelových hodnotách, pričom skutočné zloženie sa odvíja od reálnych parametrov 
uzavretého produktu, vrátane alokácie inves  cie do jednotlivých fondov. Tabuľka zobrazuje minimálny a maximálny vplyv nákladov na 
výnosy (v % p.a), v závislos   od zvoleného fi nančného fondu alebo ich kombinácie. Detailný prehľad zloženia nákladov pre konkrétne 
fi nančné fondy nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k jednotlivým fondom.

Ako sa môžem sťažovať?
Ako klient poisťovne máte kedykoľvek právo podať sťažnosť v písomnej forme na adrese: NN Životná poisťovňa, a.s., Oddelenie sťažnos  , Jesenského 4/C, 
811 02 Bra  slava alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: h  ps://poistovna.nn.sk/pre-klientov/podanie-staznos  /, telefonicky 
prostredníctvom Centra starostlivos   o klientov na tel. č.: +421 850 111 464, e-mailom: staznos  @nn.sk alebo osobne na adrese sídla NN.

Ďalšie relevantné informácie
Podrobné informácie k fi nančným fondom tvoriacich inves  čnú zložku produktu Inves  čné životné poistenie NN Smart, do ktorých je investované zaplatené 
poistné, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k jednotlivým fondom, ktorý Vám je poskytnutý spolu s týmto dokumentom. Súčasťou poistnej 
zmluvy sú aj poistné podmienky (Všeobecné poistné podmienky a Osobitné poistné podmienky) a Sadzobník poplatkov (h  ps://poistovna.nn.sk/suborys-
 ahnu  e/poplatky-sadzobniky/sadzobniky.html).
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DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

PRODUKT
Názov produktu: Inves  čná zložka poistenia – Renta fond Euromix
Tento Renta fond Euromix (ďalej len „Fond“) je ponúkaný ako podkladové ak  vum inves  čného životného poistenia, ktorého tvorcom je NN Životná 
poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B, (ďalej len „poisťovňa“ alebo „NN“).
Webové sídlo: h  ps://www.nn.sk/kontakty/, E-mail: klient@nn.sk Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421 850 111 464
V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie týkajúce sa Fondu. Predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku ktoré-
mu je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.
Názov príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad tvorcom produktu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bra  slava.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 1. 1. 2020
Dátum poslednej revízie dokumentu s kľúčovými informáciami: 31. 12. 2020

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť. 

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto inves  čnom produkte. Neslúži na marke  ngové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Fond tvorí inves  čnú zložku produktu inves  čného životného poistenia NN Smart a primárne investuje do diverzifi  kovaného port-
fólia európskych dlhopisov denominovaných v EUR. Fond sa zameriava na vytváranie výnosov ak  vnou správou por  ólia dlhopisov 
a nástrojov peňažného trhu investovaním minimálne 2/3 do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydaných emitentmi so sídlom 
v štátoch Európskej únie. K týmto krajinám patria členské štáty Európskej únie (EÚ) a štáty, ktoré sa považujú za európske vzhľadom 
na zemepisnú polohu. Podkladovým ak  vom je podielový fond NN (L) Euromix Bond (ISIN: LU0555024123) vo výške 100 %. Tento 
podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A. 

Cieľom Fondu je vytváranie výnosov ak  vnou správou por  ólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu. Fond investuje do štátnych 
dlhopisov s vysokou kvalitou (s ra  ngom AAA alebo AA-). V horizonte niekoľkých rokov je cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury AAA 1-10 year. Inves  čné rozhodnu  a sú založené na názore správcu podkladového ak-
 va na vývoj úrokovej sadzby, vyhliadke v rôznych krajinách a názore na podnikové dlhopisy. Inves  čný proces je založený  na rozsiahlej 

analýze makro hospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z modelov správcu podkladového ak  va. Na účel kontroly rizika vo fonde 
sa uplatňujú prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Návratnosť ako aj hodnota inves  cie sú vo významnej miere závislé od vývoja 
podkladového ak  va, pričom existuje priamy vzťah medzi návratnosťou inves  cie a výkonnosťou podielového fondu. Návratnosť 
pôvodne investovanej sumy nie je garantovaná. Svoju účasť v tomto Fonde môžete predať každý (pracovný ) deň, v ktorý sa počíta 
hodnota jedno  ek, čo je v prípade tohto Fondu denne. Cieľom Fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Táto inves  čná zložka produktu inves  čné životné poistenie NN Smart je určená pre neutrálneho retailového investora, ktorý je 
ochotný niesť určité nižšie riziko a miernu vola  litu hodnoty inves  cie spojenú so strednodobým inves  čným horizontom.
Minimálny odporúčaný inves  čný horizont: 3–5 rokov 

Všeobecné zhrnu  e, kľúčové charakteris  cké znaky poistnej zmluvy, defi  níciu každého poistného plnenia a informácie odzrkadľujú-
ce typické biometrické znaky cieľových retailových investorov, ako aj bližšie informácie o dobe platnos   pravidelného inves  čného 
produktu založeného na poistení, dátume splatnos   a možnos   zrušenia tohto produktu, nájdete v Dokumente s kľúčovými infor-
máciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart v čas   Poistné plnenia a náklady.

Typ:

Ciele:

Zamýšľaný retailový 
investor:

Poistné plnenia 
a náklady:

O aký produkt ide?

Nižšie riziko

Ukazovateľ rizika

Vyššie riziko

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
1 2 3 4 5 6 7

V súvislos   s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne 
líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno budete musieť zapla  ť významné dodatočné 
náklady za predčasné speňaženie. Možno nebudete môcť predať produkt jednoducho alebo ho možno budete musieť 
predať za cenu, ktorá má významný vplyv na to, koľko získate späť.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká 

je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zapla  ť. Tento produkt 
sme klasifi kovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. Hodno  a sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnos   na nízkej úrovni 
a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnos   spoločnos   NN pla  ť vám. Výkonnosť toh-
to Fondu ovplyvňujú rôzne faktory ako napríklad vývoj na fi nančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov fi nančných nástrojov, ktorých 
samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a poli  cké podmienky v každej krajine. Výnosnosť vašej 
inves  cie preto priamo závisí od vývoja podkladových ak  v a možné scenáre výkonnos   sú zobrazené v tabuľke nižšie. Tento produkt 
nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnos  , môžete tak prísť o časť svojich inves  cií, prípadne o všetky. V prípade, ak Vaša 
inves  cia nebude chránená, alebo ak nemôžeme splácať svoje záväzky, mohli by ste prísť o celú svoju inves  ciu. Môžete však využiť po-
stupy ochrany spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa v ukazovateli uvedenom vyššie 
nezohľadňuje.
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Scenáre výkonnos  

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalšieho 1 roku, 3 rokov a 5 rokov, pri rôznych scenároch, za 
predpokladu, že investujete 1 000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej inves  cie. Môžete si 
ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnos   na základe dôkazov z minulos-
  (posledných 5 rokov) týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto inves  cií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, 

sa bude líšiť v závislos   od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju inves  ciu/produkt.

Uvedené hodnoty prezentované v rámci scenárov výkonnos   sú založené na vzorovom príklade, ktorého parametre boli stanovené 
na základe usmernenia Národnej banky Slovenska.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme 
môcť inves  ciu vypla  ť. Scenár výkonnos   odzrkadľujúci poistné plnenie, ktoré príjemca dostane, ak dôjde k udalos   krytej poistením, 
reprezentuje neutrálny scenár v tabuľke vyššie.
Vašou maximálnou stratou môže byť strata celej vašej inves  cie (zaplateného poistného), pričom celková strata nemôže presiahnuť 
vašu celkovú inves  ciu. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú 
daňovú situáciu, ktorá môže mať  ež vplyv na to, koľko sa vám vrá  .

Inves  cia 1000 EUR ročne

Scenáre
1 rok 3 roky 5 rokov

(odporúčané 
obdobie držby)

Stresový scenár 
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 995 € 2 971 € 4 926 €
Priemerný výnos každý rok -0,49 % -0,49 % -0,49 %

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 980 € 2 957 € 4 940 €
Priemerný výnos každý rok -2,04 % -1,00 % -0,68 %

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 004 € 3 026 € 5 065 €
Priemerný výnos každý rok 0,44 % 0,44 % 0,43 %

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov  1 029 € 3 097 € 5 195 €
Priemerný výnos každý rok 2,95 % 1,88 % 1,56 %

Kumulovaná investovaná suma 1 000 € 3 000 € 5 000 €

Náklady v priebehu 
času

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z inves  cie, ktorý môžete získať. Celkové 
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumula  vne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok v prípade pravidelných inves  čných produktoch založených 
na poistení. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnos   zmeniť. Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže 
účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky 
náklady na vašu inves  ciu za určitý čas.

Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať? 
Retailový investor môže čeliť fi nančnej strate v dôsledku úpadku poisťovne. V prípade, ak poisťovňa nebude schopná uskutočniť výplatu poistného plnenia a 
výnosu, môžete utrpieť fi  nančné straty. Strata nie je krytá poistením alebo zárukami, avšak poisťovňa je povinná udržiavať kapitál v zákonom stanovenej výš-
ke. V prípade insolventnos   poisťovne sa pohľadávky z poistenia uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami veriteľov. 

Zloženie nákladov Nasledujúca tabuľka znázorňuje: 
-  vplyv rôznych typov nákladov na výnos inves  cie, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby; 
- význam rôznych kategórií nákladov.

Inves  cia 1 000 EUR ročne
Scenáre Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 3 rokoch Ak speňažíte po 5 rokoch
Celkové náklady 8,5 € 51,1 € 128,2 €
Vplyv na výnos (RIY) ročne 0,85 % 0,85 % 0,85 %

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré pla  te pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, kto-
ré už boli zahrnuté v cene. Zahŕňa to náklady na distribúciu vášho produktu.

Výstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej inves  cie
v čase splatnos  .

Priebežné 
náklady

Transakčné náklady 
por  ólia

0,85 % Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových inves  cií produktu.

Iné priebežné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich inves  cií, 
a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Vedľajšie 
náklady

Výkonnostné poplatky 0,00 % Vplyv výkonnostného poplatku. Tieto inkasujeme z vašej
inves  cie, ak produkt prekoná svoju referenčnú hodnotu.

Podiely na zisku 0,00 % Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neinkasujeme.

Zobrazené zloženie nákladov je založené na modelových hodnotách, pričom skutočné náklady a ich zloženie sa odvíja od reálnych
parametrov uzavretého produktu, hodnoty investovaných fi nančných prostriedkov, ako aj výberu inves  čnej možnos   vrátane
alokácie inves  cie do jednotlivých fondov.
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Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

  Odporúčané minimálne obdobie držby: po dobu trvania poistnej zmluvy

Odporúčané minimálne obdobie držby produktu je založené na skutočnos  , že po dobu prvých 36 mesiacov od začiatku poistenia je z výšky každého zapla-
teného bežného poistného za hlavné poistenie odpočítavaný poplatok za kry  e počiatočných nákladov spoločnos   NN. Výška poplatku je stanovená ako tzv. 
alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie, ktoré je uzatvorené na prvé poistné obdobie. Čím dlhšia je doba trvania poistenia, tým väčší podiel 
zaplateného poistného pripadne na inves  ciu.
Opis charakteris  ckých znakov postupu a možnos   zbavenia sa produktu, vplyve predčasného speňaženia na rizikový profi l, ako aj informácie o všetkých 
poplatkoch a sankciách pri zbavení sa produktu pred dátumom splatnos   alebo iným dátumom než je odporúčané obdobie držby (vrátane krížového od-
kazu na informácie o nákladoch), a objasnenie vplyvu týchto poplatkov a sankcií pre rôzne obdobia držby, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami 
a v poistných podmienkach k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky,
najmä na porušenie právnych predpisov. Klient má právo podať sťažnosť kedykoľvek, a to písomne na adrese: NN Životná poisťovňa, a.s., Oddelenie sťažnos  , 
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: h  ps://poistovna.nn.sk/pre-klientov/podanie-staznos-
 /, telefonicky prostredníctvom Centra starostlivos   o klientov na tel. č.: +421 850 111 464, e-mailom: staznos  @nn.sk alebo osobne na adrese sídla NN.

Ďalšie relevantné informácie
Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa vašej inves  cie, ako aj predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku ktoré-
mu je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart, 
v prislúchajúcich poistných podmienkach alebo na webovej stránke poisťovne h  ps://poistovna.nn.sk/smart/.
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DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

PRODUKT
Názov produktu: Inves  čná zložka poistenia – Fond stredoeurópskych akcií
Tento Fond stredoeurópskych akcií (ďalej len „Fond“) je ponúkaný ako podkladové ak  vum inves  čného životného poistenia, ktorého tvorcom je NN Život-
ná poisťovňa, a.s.,  Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B. (ďalej len „Poisťovateľ“).
Webové sídlo: h  ps://www.nn.sk/kontakty/, E-mail: klient@nn.sk Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421 850 111 464
V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie týkajúce sa Fondu. Predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku kto-
rému je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.
Názov príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad tvorcom produktu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bra  slava.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 1. 1. 2020
Dátum poslednej revízie dokumentu s kľúčovými informáciami: 31. 12. 2020

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť. 

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto inves  čnom produkte. Neslúži na marke  ngové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Fond tvorí inves  čnú zložku produktu inves  čného životného poistenia NN Smart. Fond investuje prostriedky do akciového fondu, 
ktorý zhodnocuje kapitál prostredníctvom inves  cií do významných etablovaných spoločnos   z rôznych sektorov, ktorých akcie sa 
obchodujú na burzách strednej a východnej Európy (najmä na burzách v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku).
Podkladovým ak  vom je podielový fond NN (L) Interna  onal Central European Equity (ISIN: LU1086912554) vo výške 100 %, ktorý 
je denominovaný v EUR. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A. 

Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním do akcií spoločnos   kótovaných a obchodovaných na burzách 
cenných papierov strednej a východnej Európy, predovšetkým v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej mie-
re v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond používa ak  vnu správu 
s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnos   na stredoeurópskych trhoch, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa ak-
cií a štátov vo vzťahu k benchmarku. Pred investovaním do akcií sa dôkladne analyzujú základné dostupné informácie o jednotlivých 
spoločnos  ach, aby por  ólio mohlo byť dobre diverzifi kované. V horizonte niekoľký ch rokov je cieľom správcu podkladového ak  va 
prekonať výkonnosť benchmarku Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapeš   (BUX) TR (10 %) a Bukureš   (BET) TR 
(10 %). Návratnosť ako aj hodnota inves  cie sú vo významnej miere závislé od vývoja podkladového ak  va, pričom existuje priamy 
vzťah medzi návratnosťou inves  cie a výkonnosťou podielového fondu. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je garantovaná. 
Svoju účasť v tomto Fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jedno  ek, čo je v prípade tohto Fondu 
denne. Cieľom Fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Táto inves  čná zložka produktu inves  čné životné poistenie NN Smart je určená predovšetkým pre dynamického retailového in-
vestora, ktorého preferenciou je zhodnotenie majetku v dlhodobom inves  čnom horizonte, a ktorý je ochotný akceptovať vyššiu 
mieru vola  lity hodnoty inves  cie.
Minimálny odporúčaný inves  čný horizont: 5 rokov 

Všeobecné zhrnu  e, kľúčové charakteris  cké znaky poistnej zmluvy, defi níciu každého poistného plnenia a informácie odzrkadľujú-
ce typické biometrické znaky cieľových retailových investorov, ako aj bližšie informácie o dobe platnos   pravidelného inves  čného 
produktu založeného na poistení, dátume splatnos   a možnos   zrušenia tohto produktu, nájdete v Dokumente s kľúčovými infor-
máciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart v čas   Poistné plnenia a náklady.

Typ:

Ciele:

Zamýšľaný retailový 
investor:

Poistné plnenia 
a náklady:

O aký produkt ide?

Nižšie riziko

Ukazovateľ rizika

Vyššie riziko

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
1 2 3 4 5 6 7

V súvislos   s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne 
líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno budete musieť zapla  ť významné dodatočné 
náklady za predčasné speňaženie. Možno nebudete môcť predať produkt jednoducho alebo ho možno budete musieť 
predať za cenu, ktorá má významný vplyv na to, koľko získate späť.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je 

pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zapla  ť. Tento produkt sme 
klasifi  kovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu. Hodno  a sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnos   na strednej úrov-
ni a je možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnos   spoločnos   NN pla  ť vám. Výkonnosť Fondu ovplyvňujú 
rôzne faktory ako napríklad vývoj na fi nančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov fi nančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka 
všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a poli  cké podmienky v každej krajine. Výnosnosť vašej inves  cie preto priamo 
závisí od vývoja podkladových ak  v a možné scenáre výkonnos   sú zobrazené v tabuľke nižšie.
Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnos  , môžete tak prísť o časť svojich inves  cií, prípadne o všetky. 
V prípade, ak Vaša inves  cia nebude chránená, alebo ak nemôžeme splácať svoje záväzky, mohli by ste prísť o celú svoju inves  ciu. Mô-
žete však využiť postupy ochrany spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa v ukazovateli 
uvedenom vyššie nezohľadňuje.



10

Scenáre výkonnos  

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalšieho 1 roku, 3 rokov a 5 rokov, pri rôznych scenároch, za 
predpokladu, že investujete 1 000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej inves  cie. Môžete si 
ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnos   na základe dôkazov z minulos-
  (posledných 5 rokov) týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto inves  cií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, 

sa bude líšiť v závislos   od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju inves  ciu/produkt.

Uvedené hodnoty prezentované v rámci scenárov výkonnos   sú založené na vzorovom príklade, ktorého parametre boli stanovené 
na základe usmernenia Národnej banky Slovenska.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme 
môcť inves  ciu vypla  ť. Scenár výkonnos   odzrkadľujúci poistné plnenie, ktoré príjemca dostane, ak dôjde k udalos   krytej poistením, 
reprezentuje neutrálny scenár v tabuľke vyššie.
Vašou maximálnou stratou môže byť strata celej vašej inves  cie (zaplateného poistného), pričom celková strata nemôže presiahnuť 
vašu celkovú inves  ciu. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú 
daňovú situáciu, ktorá môže mať  ež vplyv na to, koľko sa vám vrá  .

Inves  cia 1000 EUR ročne

Scenáre
1 rok 3 roky 5 rokov

(odporúčané 
obdobie držby)

Stresový scenár 
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 988 € 2 924 € 4 797 €
Priemerný výnos každý rok -1,18 % -1,25 % -1,33 %

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 827 € 2 525 € 4 145 €
Priemerný výnos každý rok -17,28 % -10,33 % -8,14 %

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 000 € 2 984 € 4 956 €
Priemerný výnos každý rok -0,01 % -0,21 % -0,25 %

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 197 € 3 558 € 6 015 €
Priemerný výnos každý rok 19,66 % 11,02 % 8,40 %

Kumulovaná investovaná suma 1 000 € 3 000 € 5 000 €

Náklady v priebehu 
času

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z inves  cie, ktorý môžete získať. Celkové 
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumula  vne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok v prípade pravidelných inves  čných produktoch založených 
na poistení. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnos   zmeniť. Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže 
účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky 
náklady na vašu inves  ciu za určitý čas.

Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať? 
Retailový investor môže čeliť fi nančnej strate v dôsledku úpadku poisťovne. V prípade, ak poisťovňa nebude schopná uskutočniť výplatu poistného plnenia a 
výnosu, môžete utrpieť fi  nančné straty. Strata nie je krytá poistením alebo zárukami, avšak poisťovňa je povinná udržiavať kapitál v zákonom stanovenej výš-
ke. V prípade insolventnos   poisťovne sa pohľadávky z poistenia uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami veriteľov. 

Zloženie nákladov Nasledujúca tabuľka znázorňuje: 
-  vplyv rôznych typov nákladov na výnos inves  cie, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby; 
- význam rôznych kategórií nákladov.

Inves  cia 1 000 EUR ročne
Scenáre Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 3 rokoch Ak speňažíte po 5 rokoch
Celkové náklady 20,6 € 123,5 € 308,0 €
Vplyv na výnos (RIY) ročne 2,06 % 2,06 % 2,06 %

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré pla  te pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, kto-
ré už boli zahrnuté v cene. Zahŕňa to náklady na distribúciu vášho produktu.

Výstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej inves  cie
v čase splatnos  .

Priebežné 
náklady

Transakčné náklady 
por  ólia

2,06 % Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových inves  cií produktu.

Iné priebežné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich inves  cií, 
a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Vedľajšie 
náklady

Výkonnostné poplatky 0,00 % Vplyv výkonnostného poplatku. Tieto inkasujeme z vašej
inves  cie, ak produkt prekoná svoju referenčnú hodnotu.

Podiely na zisku 0,00 % Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neinkasujeme.

Zobrazené zloženie nákladov je založené na modelových hodnotách, pričom skutočné náklady a ich zloženie sa odvíja od reálnych
parametrov uzavretého produktu, hodnoty investovaných fi nančných prostriedkov, ako aj výberu inves  čnej možnos   vrátane
alokácie inves  cie do jednotlivých fondov.
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Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

  Odporúčané minimálne obdobie držby: po dobu trvania poistnej zmluvy

Odporúčané minimálne obdobie držby produktu je založené na skutočnos  , že po dobu prvých 36 mesiacov od začiatku poistenia je z výšky každého zapla-
teného bežného poistného za hlavné poistenie odpočítavaný poplatok za kry  e počiatočných nákladov spoločnos   NN. Výška poplatku je stanovená ako tzv. 
alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie, ktoré je uzatvorené na prvé poistné obdobie. Čím dlhšia je doba trvania poistenia, tým väčší podiel 
zaplateného poistného pripadne na inves  ciu.
Opis charakteris  ckých znakov postupu a možnos   zbavenia sa produktu, vplyve predčasného speňaženia na rizikový profi l, ako aj informácie o všetkých 
poplatkoch a sankciách pri zbavení sa produktu pred dátumom splatnos   alebo iným dátumom než je odporúčané obdobie držby (vrátane krížového odkazu
na informácie o nákladoch), a objasnenie vplyvu týchto poplatkov a sankcií pre rôzne obdobia držby, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami 
a v poistných podmienkach k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky,
najmä na porušenie právnych predpisov. Klient má právo podať sťažnosť kedykoľvek, a to písomne na adrese: NN Životná poisťovňa, a.s., Oddelenie sťažnos  , 
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: h  ps://poistovna.nn.sk/pre-klientov/podanie-staznos-
 /, telefonicky prostredníctvom Centra starostlivos   o klientov na tel. č.: +421 850 111 464, e-mailom: staznos  @nn.sk alebo osobne na adrese sídla NN.

Ďalšie relevantné informácie
Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa vašej inves  cie, ako aj predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku ktoré-
mu je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart, 
v prislúchajúcich poistných podmienkach alebo na webovej stránke poisťovne h  ps://poistovna.nn.sk/smart/.
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DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

PRODUKT
Názov produktu: Inves  čná zložka poistenia – Zahraničný zmiešaný fond
Tento Zahraničný zmiešaný fond (ďalej len „Fond“) je ponúkaný ako podkladové ak  vum inves  čného životného poistenia, ktorého tvorcom je NN Životná 
poisťovňa, a.s.,  Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B. (ďalej len „Poisťovateľ“).
Webové sídlo: h  ps://www.nn.sk/kontakty/, E-mail: klient@nn.sk Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421 850 111 464
V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie týkajúce sa Fondu. Predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku kto-
rému je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.
Názov príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad tvorcom produktu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bra  slava.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 1. 1. 2020
Dátum poslednej revízie dokumentu s kľúčovými informáciami: 31. 12. 2020

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť. 

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto inves  čnom produkte. Neslúži na marke  ngové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Fond tvorí inves  čnú zložku produktu inves  čného životného poistenia NN Smart. Fond investuje najmä do diverzifi kovaného medzi-
národného por  ólia akciových fondov a fondov s fi xným ziskom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s fi xným ziskom).
Podkladovým ak  vom je podielový fond NN (L) Patrimonial Aggressive (ISIN: LU1087783426) vo výške 100 %, ktorý je denomino-
vaný v EUR. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A. 

Na dosiahnu  e inves  čných cieľov môžu byť použité okrem akciových fondov aj ďalšie fi nančné nástroje. Fond môže tak  ež priamo 
investovať až 20 % svojich čistých ak  v v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock 
Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond používa ak  vnu správu, aby reagoval 
na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú 
alokáciu ak  v v priebehu času. Fond je ak  vne spravovaný na základe inves  čného profi lu 25 % dlhopisov denominovaných v EUR 
(benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 75 % svetových akcií (benchmark MSCI World NR). V horizonte niekoľkých rokov 
je cieľom prekonať výkonnosť kombinovaného benchmarku. Dôraz sa kladie na stabilný kapitálový rast. Fond sa snaží pridať hodno-
tu tromi prístupmi: 1) výber v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, 2) výber rozmanitého súboru inves  čných fondov NN Investment 
Partners a 3) rozhodovanie o diverzifi kácii por  ólia a riadení rizika. Návratnosť ako aj hodnota inves  cie sú vo významnej miere 
závislé od vývoja podkladového ak  va, pričom existuje priamy vzťah medzi návratnosťou inves  cie a výkonnosťou podielového 
fondu. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je garantovaná. Svoju účasť v tomto Fonde môžete predať každý (pracovný) deň, 
v ktorý sa počíta hodnota jedno  ek, čo je v prípade tohto Fondu denne. Cieľom Fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje 
všetky výnosy.

Táto inves  čná zložka produktu inves  čné životné poistenie NN Smart je určená predovšetkým pre dynamického retailového in-
vestora, ktorého preferenciou je zhodnotenie majetku v dlhodobom inves  čnom horizonte, a ktorý je ochotný akceptovať vyššiu 
mieru vola  lity hodnoty inves  cie.
Minimálny odporúčaný inves  čný horizont: 5 rokov 

Všeobecné zhrnu  e, kľúčové charakteris  cké znaky poistnej zmluvy, defi níciu každého poistného plnenia a informácie odzrkadľujú-
ce typické biometrické znaky cieľových retailových investorov, ako aj bližšie informácie o dobe platnos   pravidelného inves  čného 
produktu založeného na poistení, dátume splatnos   a možnos   zrušenia tohto produktu, nájdete v Dokumente s kľúčovými infor-
máciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart v čas   Poistné plnenia a náklady.

Typ:

Ciele:

Zamýšľaný retailový 
investor:

Poistné plnenia 
a náklady:

O aký produkt ide?

Nižšie riziko

Ukazovateľ rizika

Vyššie riziko

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
1 2 3 4 5 6 7

V súvislos   s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne 
líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno budete musieť zapla  ť významné dodatočné 
náklady za predčasné speňaženie. Možno nebudete môcť predať produkt jednoducho alebo ho možno budete musieť 
predať za cenu, ktorá má významný vplyv na to, koľko získate späť.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká 

je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zapla  ť. Tento produkt 
sme klasifi kovali ako 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízku rizikovú triedu. Hodno  a sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnos   na 
stredne nízkej úrovni a je nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnos   spoločnos   NN pla  ť vám. 
Výkonnosť Fondu ovplyvňujú rôzne faktory ako napríklad vývoj na fi nančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov akcií a fi nančných 
nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a poli  cké podmienky v každej krajine. 
Výnosnosť vašej inves  cie preto priamo závisí od vývoja podkladových ak  v a možné scenáre výkonnos   sú zobrazené v tabuľke nižšie. 
Fond môže investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom systému s názvom Stock Connect, v rámci ktorého možno realizovať ka-
pitálové inves  cie na čínskom trhu. Inves  cie prostredníctvom tohto systému sú spojené so špecifi ckými rizikami, vrátane, nie však len, 
obmedzení týkajúcich sa kvót, obchodovania, s  ahnu  a oprávnených akcií, rizika klíringu a zúčtovania a regulačného rizika. Investorom 
sa preto odporúča, aby sa pred výberom daného Fondu oboznámili so všetkými rizikami tohto systému. Tento produkt nezahŕňa ochranu 
pred výkonnosťou trhu v budúcnos  , môžete tak prísť o časť svojich inves  cií, prípadne o všetky. V prípade, ak Vaša inves  cia nebude 
chránená, alebo ak nemôžeme splácať svoje záväzky, mohli by ste prísť o celú svoju inves  ciu. Môžete však využiť postupy ochrany 
spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje.
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Scenáre výkonnos  

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalšieho 1 roku, 3 rokov a 5 rokov, pri rôznych scenároch, za 
predpokladu, že investujete 1 000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej inves  cie. Môžete si 
ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnos   na základe dôkazov z minulos-
  (posledných 5 rokov) týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto inves  cií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, 

sa bude líšiť v závislos   od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju inves  ciu/produkt.

Uvedené hodnoty prezentované v rámci scenárov výkonnos   sú založené na vzorovom príklade, ktorého parametre boli stanovené 
na základe usmernenia Národnej banky Slovenska.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme 
môcť inves  ciu vypla  ť. Scenár výkonnos   odzrkadľujúci poistné plnenie, ktoré príjemca dostane, ak dôjde k udalos   krytej poistením, 
reprezentuje neutrálny scenár v tabuľke vyššie.
Vašou maximálnou stratou môže byť strata celej vašej inves  cie (zaplateného poistného), pričom celková strata nemôže presiahnuť 
vašu celkovú inves  ciu. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú 
daňovú situáciu, ktorá môže mať  ež vplyv na to, koľko sa vám vrá  .

Inves  cia 1000 EUR ročne

Scenáre
1 rok 3 roky 5 rokov

(odporúčané 
obdobie držby)

Stresový scenár 
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 992 € 2 947 € 4 862 €
Priemerný výnos každý rok -0,84 % -0,87 % -0,91 %

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 914 € 2 942 € 5 136 €
Priemerný výnos každý rok -8,58 % -2,57 % -0,69 %

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 061 € 3 376 € 5 977 €
Priemerný výnos každý rok 6,14 % 6,05 % 6,03 %

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov  1 227 € 3 898 € 7 025 €
Priemerný výnos každý rok 22,69 % 15,48 % 13,29 %

Kumulovaná investovaná suma 1 000 € 3 000 € 5 000 €

Náklady v priebehu 
času

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z inves  cie, ktorý môžete získať. Celkové 
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumula  vne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok v prípade pravidelných inves  čných produktoch založených 
na poistení. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnos   zmeniť. Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže 
účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky 
náklady na vašu inves  ciu za určitý čas.

Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať? 
Retailový investor môže čeliť fi nančnej strate v dôsledku úpadku poisťovne. V prípade, ak poisťovňa nebude schopná uskutočniť výplatu poistného plnenia a 
výnosu, môžete utrpieť fi  nančné straty. Strata nie je krytá poistením alebo zárukami, avšak poisťovňa je povinná udržiavať kapitál v zákonom stanovenej výš-
ke. V prípade insolventnos   poisťovne sa pohľadávky z poistenia uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami veriteľov. 

Zloženie nákladov Nasledujúca tabuľka znázorňuje: 
-  vplyv rôznych typov nákladov na výnos inves  cie, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby; 
- význam rôznych kategórií nákladov.

Inves  cia 1 000 EUR ročne
Scenáre Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 3 rokoch Ak speňažíte po 5 rokoch
Celkové náklady 14,2 € 88,7 € 230,9 €
Vplyv na výnos (RIY) ročne 1,42 % 1,42 % 1,42 %

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré pla  te pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, kto-
ré už boli zahrnuté v cene. Zahŕňa to náklady na distribúciu vášho produktu.

Výstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej inves  cie
v čase splatnos  .

Priebežné 
náklady

Transakčné náklady 
por  ólia

1,42 % Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových inves  cií produktu.

Iné priebežné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich inves  cií, 
a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Vedľajšie 
náklady

Výkonnostné poplatky 0,00 % Vplyv výkonnostného poplatku. Tieto inkasujeme z vašej
inves  cie, ak produkt prekoná svoju referenčnú hodnotu.

Podiely na zisku 0,00 % Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neinkasujeme.

Zobrazené zloženie nákladov je založené na modelových hodnotách, pričom skutočné náklady a ich zloženie sa odvíja od reálnych
parametrov uzavretého produktu, hodnoty investovaných fi nančných prostriedkov, ako aj výberu inves  čnej možnos   vrátane
alokácie inves  cie do jednotlivých fondov.
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Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

  Odporúčané minimálne obdobie držby: po dobu trvania poistnej zmluvy

Odporúčané minimálne obdobie držby produktu je založené na skutočnos  , že po dobu prvých 36 mesiacov od začiatku poistenia je z výšky každého zapla-
teného bežného poistného za hlavné poistenie odpočítavaný poplatok za kry  e počiatočných nákladov spoločnos   NN. Výška poplatku je stanovená ako tzv. 
alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie, ktoré je uzatvorené na prvé poistné obdobie. Čím dlhšia je doba trvania poistenia, tým väčší podiel 
zaplateného poistného pripadne na inves  ciu.
Opis charakteris  ckých znakov postupu a možnos   zbavenia sa produktu, vplyve predčasného speňaženia na rizikový profi l, ako aj informácie o všetkých 
poplatkoch a sankciách pri zbavení sa produktu pred dátumom splatnos   alebo iným dátumom než je odporúčané obdobie držby (vrátane krížového odkazu
na informácie o nákladoch), a objasnenie vplyvu týchto poplatkov a sankcií pre rôzne obdobia držby, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami 
a v poistných podmienkach k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky,
najmä na porušenie právnych predpisov. Klient má právo podať sťažnosť kedykoľvek, a to písomne na adrese: NN Životná poisťovňa, a.s., Oddelenie sťažnos  , 
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: h  ps://poistovna.nn.sk/pre-klientov/podanie-staznos-
 /, telefonicky prostredníctvom Centra starostlivos   o klientov na tel. č.: +421 850 111 464, e-mailom: staznos  @nn.sk alebo osobne na adrese sídla NN.

Ďalšie relevantné informácie
Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa vašej inves  cie, ako aj predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku ktoré-
mu je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart, 
v prislúchajúcich poistných podmienkach alebo na webovej stránke poisťovne h  ps://poistovna.nn.sk/smart/.
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DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

PRODUKT
Názov produktu: Inves  čná zložka poistenia – Fond svetových akcií II
Tento Fond svetových akcií II (ďalej len „Fond“) je ponúkaný ako podkladové ak  vum inves  čného životného poistenia, ktorého tvorcom je NN Životná 
poisťovňa, a.s.,  Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B. (ďalej len „Poisťovateľ“).
Webové sídlo: h  ps://www.nn.sk/kontakty/, E-mail: klient@nn.sk Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421 850 111 464
V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie týkajúce sa Fondu. Predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku kto-
rému je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.
Názov príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad tvorcom produktu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bra  slava.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 1. 1. 2020
Dátum poslednej revízie dokumentu s kľúčovými informáciami: 31. 12. 2020

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť. 

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto inves  čnom produkte. Neslúži na marke  ngové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Fond tvorí inves  čnú zložku produktu inves  čného životného poistenia NN Smart a primárne investuje do akcií prostredníctvom 
fondov kolek  vneho investovania denominovaných v EUR a USD. Inves  cie denominované v USD môžu byť zabezpečené voči me-
novému riziku. Fond svetových akcií II investuje fi nančné prostriedky do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Českej 
republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, a ďalších krajinách strednej a východnej Európy (napr. Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, 
atď.), ako aj v rámci regiónu eurozóny a v USA.
Podkladovými ak  vami Fondu sú z 1/3 podielový fond NN (L) Interna  onal Central European Equity (ISIN: LU1086912554) denomi-
novaný v EUR, z 1/3 podielový fond NN (L) Euro Equity (ISIN: LU0095084066) denominovaný v EUR, a z 1/3 podielový fond NN (L) 
US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843) denominovaný v USD. Tieto podielové fondy spravuje NN Investment 
Partners Luxembourg S.A. 

Návratnosť ako aj hodnota inves  cie sú vo významnej miere závislé od vývoja podkladového ak  va, pričom existuje priamy vzťah 
medzi návratnosťou inves  cie a výkonnosťou podielového fondu. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je garantovaná. Svoju 
účasť v tomto Fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jedno  ek, čo je v prípade tohto Fondu denne. 
Cieľom Fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

NN (L) Interna  onal Central European Equity (ISIN: LU1086912554)
Cieľom podielového fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním do akcií spoločnos   kótovaných a obchodovaných 
na burzách cenných papierov strednej a východnej Európy, predovšetkým v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku, 
a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond používa 
ak  vnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnos   na stredoeurópskych trhoch, pričom sa monitorujú limity odchýlok 
týkajúce sa akcií a štátov vo vzťahu k benchmarku. Pred investovaním do akcií sa dôkladne analyzujú základné dostupné informácie 
o jednotlivých spoločnos  ach, aby por  ólio mohlo byť dobre diverzifi kované. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom správcu pod-
kladového ak  va prekonať výkonnosť benchmarku Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR
(35 %), Budapeš   (BUX) TR (10 %) a Bukureš   (BET) TR (10 %). 

NN (L) Euro Equity (ISIN: LU0095084066)
Podielový fond investuje do širokej škály spoločnos   v regióne eurozóny. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom fondu prekonať vý-
konnosť benchmarku MSCI EMU NR a iden  fi kovať najlepšie inves  cie zameraním sa na dôkladnú analýzu spoločnos  . Do základnej 
analýzy sa začleňujú aj faktory ESG. Rozhodnu  a sú uskutočňované na základe rastového potenciálu cien akcií spoločnos   v porov-
naní so súvisiacimi rizikami. Používané sú tak  ež nástroje na minimalizovanie rizík súvisiacich s trhom a hospodárskym vývojom.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843)
Podielový fond primárne investuje do spoločnos   založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v Spojených štátoch ame-
rických. Využíva sa kombinácia stratégií na základe modelov a fundamentálnej analýzy inves  cie s cieľom určiť, či je inves  cia atrak-
 vna. Cieľom je navrhnúť por  ólio, ktoré maximalizuje výnosy a kontroluje riziká. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom prekonať 

výkonnosť benchmarku S&P 500 NR.

Táto inves  čná zložka produktu inves  čné životné poistenie NN Smart je určená predovšetkým pre dynamického retailového in-
vestora, ktorého preferenciou je zhodnotenie majetku v dlhodobom inves  čnom horizonte, a ktorý je ochotný akceptovať vyššiu 
mieru vola  lity hodnoty inves  cie.
Minimálny odporúčaný inves  čný horizont: 5 a viac rokov 

Všeobecné zhrnu  e, kľúčové charakteris  cké znaky poistnej zmluvy, defi níciu každého poistného plnenia a informácie odzrkadľujú-
ce typické biometrické znaky cieľových retailových investorov, ako aj bližšie informácie o dobe platnos   pravidelného inves  čného 
produktu založeného na poistení, dátume splatnos   a možnos   zrušenia tohto produktu, nájdete v Dokumente s kľúčovými infor-
máciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart v čas   Poistné plnenia a náklady.

Typ:

Ciele:

Zamýšľaný retailový 
investor:

Poistné plnenia 
a náklady:

O aký produkt ide?
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Nižšie riziko

Ukazovateľ rizika

Vyššie riziko

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
1 2 3 4 5 6 7

V súvislos   s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne 
líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno budete musieť zapla  ť významné dodatočné 
náklady za predčasné speňaženie. Možno nebudete môcť predať produkt jednoducho alebo ho možno budete musieť 
predať za cenu, ktorá má významný vplyv na to, koľko získate späť.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká 

je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zapla  ť. Tento produkt 
sme klasifi  kovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu. Hodno  a sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnos   na strednej 
úrovni a je možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnos   spoločnos   NN pla  ť vám. Výkonnosť Fondu ovplyv-
ňujú rôzne faktory ako napríklad vývoj na fi nančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov fi nančných nástrojov, ktorých samotných sa 
dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a poli  cké podmienky v každej krajine. Výnosnosť vašej inves  cie preto 
priamo závisí od vývoja podkladových ak  v a možné scenáre výkonnos   sú zobrazené v tabuľke nižšie. Tento produkt nezahŕňa ochranu 
pred výkonnosťou trhu v budúcnos  , môžete tak prísť o časť svojich inves  cií, prípadne o všetky. V prípade, ak Vaša inves  cia nebude 
chránená, alebo ak nemôžeme splácať svoje záväzky, mohli by ste prísť o celú svoju inves  ciu. Môžete však využiť postupy ochrany 
spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje.

Scenáre výkonnos  

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalšieho 1 roku, 3 rokov a 5 rokov, pri rôznych scenároch, za 
predpokladu, že investujete 1 000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej inves  cie. Môžete si 
ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnos   na základe dôkazov z minulos-
  (posledných 5 rokov) týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto inves  cií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, 

sa bude líšiť v závislos   od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju inves  ciu/produkt.

Uvedené hodnoty prezentované v rámci scenárov výkonnos   sú založené na vzorovom príklade, ktorého parametre boli stanovené 
na základe usmernenia Národnej banky Slovenska.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme 
môcť inves  ciu vypla  ť. Scenár výkonnos   odzrkadľujúci poistné plnenie, ktoré príjemca dostane, ak dôjde k udalos   krytej poistením, 
reprezentuje neutrálny scenár v tabuľke vyššie.
Vašou maximálnou stratou môže byť strata celej vašej inves  cie (zaplateného poistného), pričom celková strata nemôže presiahnuť 
vašu celkovú inves  ciu. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú 
daňovú situáciu, ktorá môže mať  ež vplyv na to, koľko sa vám vrá  .

Inves  cia 1000 EUR ročne

Scenáre
1 rok 3 roky 5 rokov

(odporúčané 
obdobie držby)

Stresový scenár 
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 991 € 2 946 € 4 858 €
Priemerný výnos každý rok -0,85 % -0,89 % -0,93 %

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 848 € 2 657 € 4 477 €
Priemerný výnos každý rok -15,20 % -7,94 % -5,66 %

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 029 € 3 159 € 5 399 €
Priemerný výnos každý rok 2,88 % 2,66 % 2,62 %

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 235 € 3 789 € 6 612 €
Priemerný výnos každý rok 23,50 % 14,44 % 11,69 %

Kumulovaná investovaná suma 1 000 € 3 000 € 5 000 €

Náklady v priebehu 
času

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z inves  cie, ktorý môžete získať. Celkové 
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumula  vne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok v prípade pravidelných inves  čných produktoch založených 
na poistení. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnos   zmeniť. Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže 
účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky 
náklady na vašu inves  ciu za určitý čas.

Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať? 
Retailový investor môže čeliť fi nančnej strate v dôsledku úpadku poisťovne. V prípade, ak poisťovňa nebude schopná uskutočniť výplatu poistného plnenia a 
výnosu, môžete utrpieť fi  nančné straty. Strata nie je krytá poistením alebo zárukami, avšak poisťovňa je povinná udržiavať kapitál v zákonom stanovenej výš-
ke. V prípade insolventnos   poisťovne sa pohľadávky z poistenia uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami veriteľov. 

Inves  cia 1 000 EUR ročne
Scenáre Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 3 rokoch Ak speňažíte po 5 rokoch
Celkové náklady 14,7 € 90,0 € 228,9 €
Vplyv na výnos (RIY) ročne 1,47 % 1,47 % 1,47 %
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Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

  Odporúčané minimálne obdobie držby: po dobu trvania poistnej zmluvy

Odporúčané minimálne obdobie držby produktu je založené na skutočnos  , že po dobu prvých 36 mesiacov od začiatku poistenia je z výšky každého zapla-
teného bežného poistného za hlavné poistenie odpočítavaný poplatok za kry  e počiatočných nákladov spoločnos   NN. Výška poplatku je stanovená ako tzv. 
alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie, ktoré je uzatvorené na prvé poistné obdobie. Čím dlhšia je doba trvania poistenia, tým väčší podiel 
zaplateného poistného pripadne na inves  ciu.
Opis charakteris  ckých znakov postupu a možnos   zbavenia sa produktu, vplyve predčasného speňaženia na rizikový profi l, ako aj informácie o všetkých 
poplatkoch a sankciách pri zbavení sa produktu pred dátumom splatnos   alebo iným dátumom než je odporúčané obdobie držby (vrátane krížového odkazu
na informácie o nákladoch), a objasnenie vplyvu týchto poplatkov a sankcií pre rôzne obdobia držby, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami 
a v poistných podmienkach k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky,
najmä na porušenie právnych predpisov. Klient má právo podať sťažnosť kedykoľvek, a to písomne na adrese: NN Životná poisťovňa, a.s., Oddelenie sťažnos  , 
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: h  ps://poistovna.nn.sk/pre-klientov/podanie-staznos-
 /, telefonicky prostredníctvom Centra starostlivos   o klientov na tel. č.: +421 850 111 464, e-mailom: staznos  @nn.sk alebo osobne na adrese sídla NN.

Ďalšie relevantné informácie
Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa vašej inves  cie, ako aj predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku ktoré-
mu je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart, 
v prislúchajúcich poistných podmienkach alebo na webovej stránke poisťovne h  ps://poistovna.nn.sk/smart/.

Zloženie nákladov Nasledujúca tabuľka znázorňuje: 
-  vplyv rôznych typov nákladov na výnos inves  cie, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby; 
- význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré pla  te pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, kto-
ré už boli zahrnuté v cene. Zahŕňa to náklady na distribúciu vášho produktu.

Výstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej inves  cie
v čase splatnos  .

Priebežné 
náklady

Transakčné náklady 
por  ólia

1,47 % Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových inves  cií produktu.

Iné priebežné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich inves  cií, 
a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Vedľajšie 
náklady

Výkonnostné poplatky 0,00 % Vplyv výkonnostného poplatku. Tieto inkasujeme z vašej
inves  cie, ak produkt prekoná svoju referenčnú hodnotu.

Podiely na zisku 0,00 % Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neinkasujeme.

Zobrazené zloženie nákladov je založené na modelových hodnotách, pričom skutočné náklady a ich zloženie sa odvíja od reálnych
parametrov uzavretého produktu, hodnoty investovaných fi nančných prostriedkov, ako aj výberu inves  čnej možnos   vrátane
alokácie inves  cie do jednotlivých fondov.
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DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

PRODUKT
Názov produktu: Inves  čná zložka poistenia – Zmiešaný fond II
Tento Zmiešaný fond II (ďalej len „Fond“) je ponúkaný ako podkladové ak  vum inves  čného životného poistenia, ktorého tvorcom je NN Životná poisťov-
ňa, a.s.,  Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 1095/B. (ďalej len „Poisťovateľ“).
Webové sídlo: h  ps://www.nn.sk/kontakty/, E-mail: klient@nn.sk Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421 850 111 464
V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie týkajúce sa Fondu. Predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku kto-
rému je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.
Názov príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad tvorcom produktu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bra  slava.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 1. 1. 2020
Dátum poslednej revízie dokumentu s kľúčovými informáciami: 31. 12. 2020

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť. 

Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto inves  čnom produkte. Neslúži na marke  ngové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Fond tvorí inves  čnú zložku produktu inves  čného životného poistenia NN Smart a investuje do dlhopisov a akcií prostredníctvom
fondov kolek  vneho investovania denominovaných v EUR a USD. Inves  cie denominované v USD môžu byť zabezpečené voči me-
novému riziku. Zmiešaný fond II investuje fi  nančné prostriedky primárne do diverzifi  kovaného por  ólia dlhopisov emitovaných 
vládou Slovenskej republiky, mestami, obcami a podnikmi, a zároveň do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v krajinách 
strednej a východnej Európy, ako aj v rámci regiónu eurozóny a v USA.
Podkladovými ak  vami Fondu sú: 75 % podielový fond NN (L) Interna  onal Slovak Bond (ISIN: LU1104525511) denominovaný 
v EUR, 1/3 z 25 % podielový fond NN (L) Interna  onal Central European Equity (ISIN: LU1086912554) denominovaný v EUR, 1/3 z 25 
% podielový fond NN (L) Euro Equity (ISIN: LU0095084066) denominovaný v EUR, a 1/3 z 25 % podielový fond NN (L) US Enhanced 
Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843) denominovaný v USD. Tieto podielové fondy spravuje NN Investment Partners 
Luxembourg S.A. 

Návratnosť ako aj hodnota inves  cie sú vo významnej miere závislé od vývoja podkladového ak  va, pričom existuje priamy vzťah 
medzi návratnosťou inves  cie a výkonnosťou podielového fondu. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je garantovaná. Svoju
účasť v tomto Fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jedno  ek, čo je v prípade tohto Fondu denne.
Cieľom Fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

NN (L) Interna  onal Slovak Bond (ISIN: LU1104525511)
Podielový fond primárne investuje do diverzifi  kovaného por  ólia dlhopisov emitovaných vládou Slovenskej republiky, mestami, 
obcami a podnikmi. Cieľom fondu je realizovať dlhodobý rast kapitálu investovaním predovšetkým do diverzifi  kovaného por  ólia 
prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom. Dlhopisy, do ktorých fond investuje by mali mať atrak  vnu úrokovú sadzbu, 
pomerne nízke riziko zlyhania a mali by byť kótované na ofi  ciálnej burze alebo regulovanom trhu. V horizonte niekoľkých rokov 
je cieľom prekonať výkonnosť benchmarku ICE BofAML Slovak Republic Government Index. Inves  čné rozhodnu  a sú založené na 
názore správcu podkladového ak  va na vývoj úrokovej sadzby, vyhliadke v rôznych krajinách a názore na podnikové dlhopisy. Inves-
 čný proces je založený na rozsiahlej analýze makro hospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z modelov správcu podkladového 

ak  va. Na účel kontroly rizika vo fonde sa uplatňujú prísne opatrenia na monitorovanie rizika.

NN (L) Interna  onal Central European Equity (ISIN: LU1086912554)
Cieľom podielového fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním do akcií spoločnos   kótovaných a obchodovaných 
na burzách cenných papierov strednej a východnej Európy, predovšetkým v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku, 
a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond používa 
ak  vnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnos   na stredoeurópskych trhoch, pričom sa monitorujú limity odchýlok 
týkajúce sa akcií a štátov vo vzťahu k benchmarku. Pred investovaním do akcií sa dôkladne analyzujú základné dostupné informá-
cie o jednotlivých spoločnos  ach, aby por  ólio mohlo byť dobre diverzifi  kované. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom správcu 
podkladového ak  va prekonať výkonnosť benchmarku Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapeš   (BUX) TR (10 %) 
a Bukureš   (BET) TR (10 %).

NN (L) Euro Equity (ISIN: LU0095084066)
Podielový fond investuje do širokej škály spoločnos   v regióne eurozóny. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom fondu prekonať vý-
konnosť benchmarku MSCI EMU NR a iden  fi kovať najlepšie inves  cie zameraním sa na dôkladnú analýzu spoločnos  . Do základnej 
analýzy sa začleňujú aj faktory ESG. Rozhodnu  a sú uskutočňované na základe rastového potenciálu cien akcií spoločnos   v porov-
naní so súvisiacimi rizikami. Používané sú tak  ež nástroje na minimalizovanie rizík súvisiacich s trhom a hospodárskym vývojom.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843)
Podielový fond primárne investuje do spoločnos   založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v Spojených štátoch ame-
rických. Využíva sa kombinácia stratégií na základe modelov a fundamentálnej analýzy inves  cie s cieľom určiť, či je inves  cia atrak-
 vna. Cieľom je navrhnúť por  ólio, ktoré maximalizuje výnosy a kontroluje riziká. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom prekonať 

výkonnosť benchmarku S&P 500 NR.

Táto inves  čná zložka produktu inves  čné životné poistenie NN Smart je určená pre konzerva  vnejšieho až vyváženého retailového
investora s určitou averziou voči riziku, ktorého preferenciou je predovšetkým stabilné a dlhodobé zhodnotenie inves  cie.
Minimálny odporúčaný inves  čný horizont: 5 a viac rokov 

Všeobecné zhrnu  e, kľúčové charakteris  cké znaky poistnej zmluvy, defi níciu každého poistného plnenia a informácie odzrkadľujú-
ce typické biometrické znaky cieľových retailových investorov, ako aj bližšie informácie o dobe platnos   pravidelného inves  čného 
produktu založeného na poistení, dátume splatnos   a možnos   zrušenia tohto produktu, nájdete v Dokumente s kľúčovými infor-
máciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart v čas   Poistné plnenia a náklady.

Typ:

Ciele:

Zamýšľaný retailový 
investor:

Poistné plnenia 
a náklady:

O aký produkt ide?
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Nižšie riziko

Ukazovateľ rizika

Vyššie riziko

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
1 2 3 4 5 6 7

V súvislos  s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne 
líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno budete musieť zapla  ť významné dodatočné 
náklady za predčasné speňaženie. Možno nebudete môcť predať produkt jednoducho alebo ho možno budete musieť 
predať za cenu, ktorá má významný vplyv na to, koľko získate späť.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je 

pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zapla  ť. Tento produkt sme 
klasifi  kovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. Hodno  a sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnos   na nízkej úrovni 
a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnos   spoločnos   NN pla  ť vám. Výnosnosť vašej 
inves  cie preto priamo závisí od vývoja podkladových ak  v a možné scenáre výkonnos   sú zobrazené v tabuľke nižšie. Výkonnosť Fondu 
ovplyvňujú rôzne faktory ako napríklad vývoj na fi nančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov fi nančných nástrojov, ktorých samotných 
sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a poli  cké podmienky v každej krajine. Tento produkt nezahŕňa ochra-
nu pred výkonnosťou trhu v budúcnos  , môžete tak prísť o časť svojich inves  cií, prípadne o všetky. V prípade, ak Vaša inves  cia nebude 
chránená, alebo ak nemôžeme splácať svoje záväzky, mohli by ste prísť o celú svoju inves  ciu. Môžete však využiť postupy ochrany 
spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať?“). Táto ochrana sa v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje.

Scenáre výkonnos  

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalšieho 1 roku, 3 rokov a 5 rokov, pri rôznych scenároch, za 
predpokladu, že investujete 1 000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej inves  cie. Môžete si 
ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnos   na základe dôkazov z minulos-
  (posledných 5 rokov) týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto inves  cií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, 

sa bude líšiť v závislos   od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju inves  ciu/produkt.

Uvedené hodnoty prezentované v rámci scenárov výkonnos   sú založené na vzorovom príklade, ktorého parametre boli stanovené 
na základe usmernenia Národnej banky Slovenska.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme 
môcť inves  ciu vypla  ť. Scenár výkonnos   odzrkadľujúci poistné plnenie, ktoré príjemca dostane, ak dôjde k udalos   krytej poistením, 
reprezentuje neutrálny scenár v tabuľke vyššie.
Vašou maximálnou stratou môže byť strata celej vašej inves  cie (zaplateného poistného), pričom celková strata nemôže presiahnuť 
vašu celkovú inves  ciu. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú 
daňovú situáciu, ktorá môže mať  ež vplyv na to, koľko sa vám vrá  .

Inves  cia 1000 EUR ročne

Scenáre
1 rok 3 roky 5 rokov

(odporúčané 
obdobie držby)

Stresový scenár 
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov   992 € 2 953 € 4 882 €
Priemerný výnos každý rok -0,77 % -0,78 % -0,79 %

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 981 €  3 043 € 5 205 €
Priemerný výnos každý rok -1,92 % 0,16 % 0,80 %

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov  1 031 € 3 186 € 5 473 €
Priemerný výnos každý rok 3,11 % 3,05 % 3,04 %

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov  1 081 €   3 335 €    5 758 €
Priemerný výnos každý rok 8,09 % 5,95 % 5,29 %

Kumulovaná investovaná suma 1 000 € 3 000 € 5 000 €

Náklady v priebehu 
času

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z inves  cie, ktorý môžete získať. Celkové 
náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumula  vne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok v prípade pravidelných inves  čných produktoch založených 
na poistení. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnos   zmeniť. Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže 
účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky 
náklady na vašu inves  ciu za určitý čas.

Čo sa stane, ak NN nebude schopná vyplácať? 
Retailový investor môže čeliť fi nančnej strate v dôsledku úpadku poisťovne. V prípade, ak poisťovňa nebude schopná uskutočniť výplatu poistného plnenia a 
výnosu, môžete utrpieť fi  nančné straty. Strata nie je krytá poistením alebo zárukami, avšak poisťovňa je povinná udržiavať kapitál v zákonom stanovenej výš-
ke. V prípade insolventnos   poisťovne sa pohľadávky z poistenia uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami veriteľov. 

Inves  cia 1 000 EUR ročne
Scenáre Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 3 rokoch Ak speňažíte po 5 rokoch
Celkové náklady 13,9 € 85,0 € 216,9 €
Vplyv na výnos (RIY) ročne 1,39 % 1,39 % 1,39 %
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Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

  Odporúčané minimálne obdobie držby: po dobu trvania poistnej zmluvy

Odporúčané minimálne obdobie držby produktu je založené na skutočnos  , že po dobu prvých 36 mesiacov od začiatku poistenia je z výšky každého zapla-
teného bežného poistného za hlavné poistenie odpočítavaný poplatok za kry  e počiatočných nákladov spoločnos   NN. Výška poplatku je stanovená ako tzv. 
alokačné percento z výšky poistného za hlavné poistenie, ktoré je uzatvorené na prvé poistné obdobie. Čím dlhšia je doba trvania poistenia, tým väčší podiel 
zaplateného poistného pripadne na inves  ciu.
Opis charakteris  ckých znakov postupu a možnos   zbavenia sa produktu, vplyve predčasného speňaženia na rizikový profi l, ako aj informácie o všetkých 
poplatkoch a sankciách pri zbavení sa produktu pred dátumom splatnos   alebo iným dátumom než je odporúčané obdobie držby (vrátane krížového odkazu
na informácie o nákladoch), a objasnenie vplyvu týchto poplatkov a sankcií pre rôzne obdobia držby, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami 
a v poistných podmienkach k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky,
najmä na porušenie právnych predpisov. Klient má právo podať sťažnosť kedykoľvek, a to písomne na adrese: NN Životná poisťovňa, a.s., Oddelenie sťažnos  , 
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: h  ps://poistovna.nn.sk/pre-klientov/podanie-staznos-
 /, telefonicky prostredníctvom Centra starostlivos   o klientov na tel. č.: +421 850 111 464, e-mailom: staznos  @nn.sk alebo osobne na adrese sídla NN.

Ďalšie relevantné informácie
Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa vašej inves  cie, ako aj predzmluvné informácie a informácie nevyhnutné pre celkové posúdenie produktu, ku ktoré-
mu je daný Fond ponúkaný ako podkladové ak  vum, nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami k produktu inves  čného životného poistenia NN Smart, 
v prislúchajúcich poistných podmienkach alebo na webovej stránke poisťovne h  ps://poistovna.nn.sk/smart/.

Zloženie nákladov Nasledujúca tabuľka znázorňuje: 
-  vplyv rôznych typov nákladov na výnos inves  cie, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby; 
- význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré pla  te pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, kto-
ré už boli zahrnuté v cene. Zahŕňa to náklady na distribúciu vášho produktu.

Výstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej inves  cie
v čase splatnos  .

Priebežné 
náklady

Transakčné náklady 
por  ólia

1,39 % Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových inves  cií produktu.

Iné priebežné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich inves  cií, 
a nákladov prezentovaných v oddiele II.

Vedľajšie 
náklady

Výkonnostné poplatky 0,00 % Vplyv výkonnostného poplatku. Tieto inkasujeme z vašej
inves  cie, ak produkt prekoná svoju referenčnú hodnotu.

Podiely na zisku 0,00 % Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neinkasujeme.

Zobrazené zloženie nákladov je založené na modelových hodnotách, pričom skutočné náklady a ich zloženie sa odvíja od reálnych
parametrov uzavretého produktu, hodnoty investovaných fi nančných prostriedkov, ako aj výberu inves  čnej možnos   vrátane
alokácie inves  cie do jednotlivých fondov.


