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1.  Poistiteľ môže poskytnúť poistníkovi preddavok na poistné plnenie (ďalej len „preddavok“) z poistnej zmluvy NOVIS univerzálne poistenie pre zdravý a 
dlhý život (ďalej len „poistná zmluva“), ak požiada o poskytnutie preddavku na tlačive „Žiadosť o poskytnutie preddavku na poistné plnenie“ a súčasne 
spĺňa uvedené podmienky:

 a) poistník má ku dňu poskytnutia preddavku uzavretú platnú a účinnú poistnú zmluvu s poistiteľom,
 b) ku dňu poskytnutia preddavku nebola poistiteľovi riadne doručená výpoveď poistnej zmluvy,
 c) ku dňu poskytnutia preddavku nebola poistiteľom odoslaná poistníkovi výzva/ pripomienka na zaplatenie dlžného bežne plateného poistného.
2.  Poistiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie preddavku alebo vyhovieť žiadosti o preddavok len čiastočne. O odmietnutí alebo čiastočnom vyho-

vení poistiteľ poistníka písomne vyrozumie.
3.  Minimálna hodnota preddavku určená na vyplatenie, o ktorú môže poistník požiadať, musí byť vo výške 200 eur. Po poskytnutí preddavku musia na 

poistnom účte zostať podielové jednotky aspoň v takej peňažnej hodnote, ktorá zodpovedá hodnote 500 eur a to bez započítania pripísaného „NOVIS 
vernostného bonusu“. Od hodnoty poistného účtu sa odpočíta aj hodnota neuhradených nákladov za uzatvorenie poistnej zmluvy.

 Kumulatívna hodnota poskytnutých preddavkov môže predstavovať maximálne 70 % upravenej hodnoty poistného účtu a to bez započítania pripísaného 
„NOVIS vernostného bonusu“ v momente čerpania, pričom čerpanie preddavku neovplyvní hodnotu poistného účtu poistnej zmluvy.

 Poistiteľ môže poskytnúť preddavok bezodkladne po riadnom doručení žiadosti poistníka a splnení uvedených podmienok.
4.  Ak poistiteľ eviduje voči poistníkovi neuhradené poistné, poistník súhlasí, aby časť preddavku bola použitá na úhradu nezaplateného poistného.
5.  Poistiteľ poskytne preddavok v schválenej výške poistníkovi najneskôr do 10 pracovných dní od schválenia žiadosti o preddavok.
6.  Poistník má právo splatiť peňažné prostriedky poskytnuté formou preddavku na poistné plnenie v čase a vo výške, ktoré si určí, a to kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti poistnej zmluvy, za predpokladu dodržania podmienok uvedených v odseku 3.
7.  Za poskytovanie preddavku má poistiteľ nárok na zrážky. Výška zrážky závisí od poistiteľom stanovej sadzby zrážky za príslušné obdobie. Aktuálna sadzba 

v príslušnom období je uvedená na webovej stránke poistiteľa.
 Poistiteľ má právo k výročiu poskytnutia preddavku zmeniť sadzbu zrážky za poskytovanie preddavku. V prípade, ak poistník so zmenou sadzby nesúhlasí, 

stáva sa splatnou kumulatívna hodnota poskytnutých preddavkov a stanovenej zrážky za príslušné obdobie, ktorých sa táto zmena týka. K poslednému 
dňu každého kalendárneho mesiaca je účtovaná zrážka za daný kalendárny mesiac v aktuálnej sadzbe za tento mesiac a táto zrážka sa vypočíta z naj-
vyššej hodnoty pohľadávky poistiteľa voči poistníkovi zo všetkých už poskytnutých preddavkov v ktorýkoľvek deň príslušného kalendárneho mesiaca, za 
ktorý sa zrážka zúčtováva. O aktuálnu zrážku za poskytnutý preddavok je na konci každého mesiaca znížená hodnota poistného účtu.

 Splátky preddavku poukazuje poistník na číslo účtu zaslané poistníkovi elektronickou alebo písomnou formou spolu s variabilným symbolom. Zmenu 
uvedeného účtu, príp. variabilného symbolu je poistiteľ povinný v primeranom predstihu oznámiť poistníkovi.

8.  Pokiaľ hodnota poistného účtu po odpočítaní neuhradených nákladov na uzatvorenie poistnej zmluvy a zrážok za poskytnutie preddavku, prípadne iných 
poplatkov a zrážok v zmysle poistnej zmluvy, klesne tak, že kumulatívna hodnota preddavkov presiahne 70 % hodnoty poistného účtu bez započítania 
„NOVIS vernostného bonusu“ k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, poistiteľ vyzve poistníka, aby uhradil minimálne poistiteľom určenú 
časť preddavku najneskôr do 10 dní od doručenia tejto výzvy. V prípade, že poistník neuhradí časť preddavku v danej lehote, poistiteľ je oprávnený od-
počítať túto čiastku z poistného účtu poistníka.

 V prípade, že kumulatívna hodnota poskytnutých preddavkov presiahne 50 % hodnoty poistného účtu bez započítania „NOVIS vernostného bonusu“ k 
poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca poistiteľ môže previesť celú hodnotu poistného účtu do NOVIS Garantovane Rastúceho Poistného 
Fondu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

9.  Čiastočný odkup je počas obdobia poskytovania preddavku možný len za podmienky dodržania pomeru hodnoty poistného účtu a sumy poskytnutého 
preddavku podľa bodu 8.

10.  V prípade ukončenia poistnej zmluvy zo strany poistníka alebo poistiteľa, je poistník povinný uhradiť poistiteľovi vzniknutý rozdiel medzi kumulatívnou 
hodnotou poskytnutých preddavkov a odkupnou hodnotou, a to do 90 dní od ukončenia poistnej zmluvy. V prípade úmrtia poistníka a ak zároveň bol 
poistník poistený pre prípad smrti, je poistné plnenie znížené o záväzok poistníka voči poistiteľovi.

 V prípade zániku poistnej zmluvy, ak je kumulatívna hodnota poskytnutých preddavkov vyššia ako odkupná hodnota, potom je tento rozdiel odpočítaný 
od prípadného poistného plnenia a nasledujúca veta sa aplikuje primerane. Ak poistné plnenie neexistuje, potom predstavuje tento rozdiel podľa pred-
chádzajúcej vety pohľadávku poistiteľa, ktorá je splatná do 90 dní po zániku poistnej zmluvy.

 Vyhlasujem, že som sa oboznámil s uvedenými podmienkami pre poskytnutie preddavku a svojim podpisom potvrdzujem, že podmienkam pre poskyt-
nutie preddavku rozumiem a súhlasím s nimi.
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