NN Životná poisťovňa, a.s.

Nároky na poskytnutie zľavy
1. Zľava za frekvenciu platenia (poistné obdobie)
V zmysle Všeobecných poistných podmienok spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. môže byť bežné poistné
platené v ročných, polročných štvrťročných alebo mesačných poistných obdobiach, a to poštovým poukazom
alebo bankovým prevodom. Poistník môže v priebehu platenia poistného meniť poistné obdobia, a to po
písomnej dohode s poisťovateľom.
Klient má nárok na poskytnutie zľavy za frekvenciu platenia, s výnimkou mesačnej frekvencie vo výške:
Frekvencia platenia
zľava vo výške
ročná
4%
polročná
1,5 %
štvrťročná
1%
mesačná
0%

2.

Zľava za výšku rizikového poistného
Zľava za výšku rizikového poistného sa poskytuje na novouzatvorených poistných zmluvách uzatvorených od
25. 5. 2018, 00:00 hod.
Poskytuje sa na produktoch:
Názov produktu
Investičné životné poistenie NN Smart
Rizikové životné poistenie NN Protect

Kódové označenie produktu
UZ2S, UM2S, UM6S
RZ5S, RM2S, RM3S

Podmienky nároku na poskytnutie zľavy:
Limit po zľave za frekvenciu platenia
súčet rizikového poistného je minimálne 25
EUR/mesačne
Súčet rizikového poistného je minimálne 50
EUR/mesačne

Výška zľavy
10 %
zo súčtu rizikového poistného
20 %
zo súčtu rizikového poistného

frekvencia
platenia

Podmienky nároku na poskytnutie zľavy v závislosti od frekvencie platenia poistného:
Limit po zľave za frekvenciu platenia
zľava 10 %
zľava 20 %
ročná
300 EUR
600 EUR
polročná

150 EUR

300 EUR

štvrťročná

75 EUR

150 EUR

mesačná

25 EUR

50 EUR
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V prípade Investičného životného poistenia NN Smart sa do limitu pre vznik nároku
na poskytnutie zľavy za rizikové poistné započítavajú všetky aktuálne predávané riziká prvého aj druhého
poisteného, s výnimkou poistného plateného za hlavné poistenie prvého poisteného, poistného plateného za
pripoistenie oslobodenia od platenia poistného alebo výplaty renty k oslobodeniu od platenia (SOP1)
a poistného plateného za pripoistenie komplexného oslobodenia od platenia poistného (SOP2).
V prípade Rizikového životného poistenia NN Protect sa do limitu pre vznik nároku
na poskytnutie zľavy za rizikové poistné započítavajú všetky aktuálne predávané riziká prvého aj druhého
poisteného vrátane poistného plateného za hlavné poistenie prvého aj druhého poisteného.
Ak v čase platnosti poistnej zmluvy dôjde k rozšíreniu poistnej ochrany (k prikúpeniu pripoistení), prijatiu
inflácie, zvýšenia poistného z dôvodu aplikovania prirodzených sadzieb (zvýšeniu veku), automaticky sa
prepočíta súčet pre poskytnutie nároku na poskytnutie zľavy a v prípade, že sa zvýši limit na vyššiu hranicu,
bude klientovi automaticky poskytnutá vyššia zľava.
Ak dôjde počas trvania poistnej zmluvy k zániku niektorého z pripoistení z dôvodu vypovedania pripoistenia
zo strany spoločnosti, zrušenia pripoistenia, ukončeniu z dôvodu poistnej udalosti, skončenia doby platnosti
pripoistenia, automaticky sa prehodnotí nárok na poskytnutie zľavy v závislosti od aktuálnej výšky súčtu
rizikového poistného, a to s účinnosťou ku dňu najbližšej splatnosti poistného, ktorý nasleduje po zániku
niektorého z pripoistení. Ak bude súčet rizikového poistného pod stanoveným limitom, tak s účinnosťou od
najbližšieho dátumu splatnosti poistného poistníkovi zanikne nárok na poskytnutie zľavy za výšku rizikového
poistného.
V Bratislave, 25. mája 2018
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