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Logo

Základná podoba  
a konštrukcia loga 

Logo je základným identifikačným 
znakom pre poisťovne NOVIS. 
Nasledujúce pravidlá zobrazujú 
štandardy, potrebné pre správnu 
prezentáciu daného produktu. Logo 
NOVIS, The new world of insurance. 
je zložené z grafického symbolu 
„motýla“ a typografického nápisu 
NOVIS The new world of insurance. 
Používajú sa vždy ako celok. Logo bez 
tagu sa používa ak je logo menšie ako 
š.: 35 mm pri printoch a pri online   
š.: 160 px



Logo

Význam motýľa v logu

Motýľ je symbolom rastu, zmeny  
a transformácie. Je to tiež symbol duše, 
kreativity, slobody, radosti a farebnosti. 
Motýľ má schopnosť rást a meniť sa. 
Opúšťa svoju bezpečnú kuklu, aby 
objavil nový svet v novej forme a kráse 
bez strachov a plnou dôverou svojich 
krídiel bez najmenších pochýb.



a

Ochranná zóna loga

Logo musí byť zobrazené bez 
rušivých elementov. To znamená, že 
nesmie byť prekryté napr. textom, 
fotografiami, ďalšími logami či inými 
grafickými objektami. Správne použitie 
zabezpečuje ochranná zóna loga, ktorá 
je minimálne v rozsahu tu zobrazenom. 
Šírka ochrannej zóny je určená výškou 
slova novis z typografického nápisu.



35 mm

Minimálna velkosť

Minimálna veľkosť loga je 35 mm 
(šírka), aby bola zaručená dobrá 
čitateľnosť celého logotypu.



Použitie logotypu

Logo NOVIS sa používa výhradne  
v základnom dodanom tvare.  
Je neprípustné akokoľvek manipulovať  
s jeho tvarom.

ZAKÁZANÉ KOMBINÁCIE

JE ZAKÁZANÉ AKOKOĽVEK MENIŤ 
TVAR A FAREBNOSŤ TIPOGRAFICKÉHO  
LOGOTYPU, t.j. nesmú sa používať 
žiadne efekty, tieňovanie a pod.,  
nesmie sa meniť tvar ani proporcie.



Používania názvu NOVIS

SPRÁVNE POUŽÍVANIE  
NÁZVU NOVIS

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE 
NÁZVU NOVIS

NOVIS

Novis novis



Farebné vyhotovenia

Standard
vyhotovenie loga
pre tlač zmiešanými 
farbami

Mono black
vyhotovenie loga  
v čiernej farbe

Mono white
biele logo na tmavý 
podklad

Gray
vyhotovenie loga 
v šedej farbe



C 25    M 0    Y 15    K 50
Pantone 5487 C

Farebnosť logotypu



Farebnosť logotypu

BlueYelow

C 80    M 20    Y 0    K 0C 0    M 15    Y 100    K 0
Location 0%Location 0%

Location 50%Location 50%

Location 100%Location 100%
C 90    M 70    Y 0    K 10C 0    M 50    Y 100    K 0

Purple

C 40    M 50    Y 0    K 0
Location 0%

Location 50%

Location 100%
C 60    M 80    Y 0    K 0

Green

C 30    M 0    Y 100    K 0
Location 0%

Location 50%

Location 100%
C 80    M 0    Y 100    K 0



Doplnkové farby

C 0    M 15    Y 100    K 0
R 255    G 215    B 0

C 0    M 50    Y 100    K 0
R 250    G 140    B 0

C 80    M 20    Y 0    K 0
R 0    G 165    B 230

C 90    M 70    Y 0    K 10
R 0    G 90    B 170

C 40    M 50    Y 0    K 0
R 150    G 120    B 185

C 60    M 80    Y 0    K 0
R 125    G 80    B 160

C 30    M 0    Y 100    K 0
R 190    G 220   B 40

C 80    M 0    Y 100    K 0
R 15    G 190    B 65



Helvetica Neue LT Pro 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, duo altera viderer dissentiunt et, affert dicant nostrud eu quo, in admodum vituper-
ata per. Ea vim idque delicatissimi. His solet virtute ne, sit atqui tritani insolens in. Apeirian instructior complecti-
tur sea eu, sea lorem oportere evertitur eu, pro ex porro sententiae. Eu vix mutat viris saperet, quas reformidans 
pro et. At has ipsum option democritum.

Homero laudem abhorreant eos ne, usu et erant tamquam tincidunt. Mei et verterem dissentiet intellegebat, 
diceret aliquid graecis in duo, nam in laudem diceret. Audiam salutandi corrumpit vix ad, aliquid dissentiunt 
suscipiantur te vis, his ne omnis nusquam. Et pri veri natum quaeque, eu mediocrem suavitate est. Nam ex 
viderer efficiendi, ipsum democritum quo et, ad persius utroque vivendum vel. Mei id habeo dicant percipitur, 
augue verterem ius te.

abcdefghi jk lmnoprstuvwyz

Helvetica Neue LT Pro
45 Light

Helvetica Neue LT Pro
45 Light

Font



Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, duo altera viderer dissentiunt et, affert dicant nostrud eu quo, in admodum vi-
tuperata per. Ea vim idque delicatissimi. His solet virtute ne, sit atqui tritani insolens in. Apeirian instructior 
complectitur sea eu, sea lorem oportere evertitur eu, pro ex porro sententiae. Eu vix mutat viris saperet, 
quas reformidans pro et. At has ipsum option democritum.

Homero laudem abhorreant eos ne, usu et erant tamquam tincidunt. Mei et verterem dissentiet intellege-
bat, diceret aliquid graecis in duo, nam in laudem diceret. Audiam salutandi corrumpit vix ad, aliquid dis-
sentiunt suscipiantur te vis, his ne omnis nusquam. Et pri veri natum quaeque, eu mediocrem suavitate est. 
Nam ex viderer efficiendi, ipsum democritum quo et, ad persius utroque vivendum vel. Mei id habeo dicant 
percipitur, augue verterem ius te.

abcdefghi jk lmnoprstuvwyz

Helvetica Neue LT Pro
55 Roman

Helvetica Neue LT Pro
55 Roman

Font



ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, duo altera viderer dissentiunt et, affert dicant nostrud eu quo, in admo-
dum vituperata per. Ea vim idque delicatissimi. His solet virtute ne, sit atqui tritani insolens in. Apei-
rian instructior complectitur sea eu, sea lorem oportere evertitur eu, pro ex porro sententiae. Eu vix 
mutat viris saperet, quas reformidans pro et. At has ipsum option democritum.

Homero laudem abhorreant eos ne, usu et erant tamquam tincidunt. Mei et verterem dissentiet in-
tellegebat, diceret aliquid graecis in duo, nam in laudem diceret. Audiam salutandi corrumpit vix ad, 
aliquid dissentiunt suscipiantur te vis, his ne omnis nusquam. Et pri veri natum quaeque, eu medio-
crem suavitate est. Nam ex viderer efficiendi, ipsum democritum quo et, ad persius utroque viven-
dum vel. Mei id habeo dicant percipitur, augue verterem ius te.

abcdefghijklmnoprstuvwyz

Helvetica Neue LT Pro
75 Bold

Helvetica Neue LT Pro
75 Bold

Font

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold



PF BeauSans Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, duo altera viderer dissentiunt et, affert dicant nostrud eu quo, in admodum 
vituperata per. Ea vim idque delicatissimi. His solet virtute ne, sit atqui tritani insolens in. Apeirian 
instructior complectitur sea eu, sea lorem oportere evertitur eu, pro ex porro sententiae. Eu vix mutat 
viris saperet, quas reformidans pro et. At has ipsum option democritum.

Homero laudem abhorreant eos ne, usu et erant tamquam tincidunt. Mei et verterem dissentiet 
intellegebat, diceret aliquid graecis in duo, nam in laudem diceret. Audiam salutandi corrumpit vix ad, 
aliquid dissentiunt suscipiantur te vis, his ne omnis nusquam. Et pri veri natum quaeque, eu mediocrem 
suavitate est. Nam ex viderer efficiendi, ipsum democritum quo et, ad persius utroque vivendum vel. Mei 
id habeo dicant percipitur, augue verterem ius te.

abcdefghijklmnoprstuvwyz

PF BeauSans Pro Regular

PF BeauSans Pro Regular

Font



PF BeauSans Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, duo altera viderer dissentiunt et, affert dicant nostrud eu quo, in 
admodum vituperata per. Ea vim idque delicatissimi. His solet virtute ne, sit atqui tritani insolens 
in. Apeirian instructior complectitur sea eu, sea lorem oportere evertitur eu, pro ex porro 
sententiae. Eu vix mutat viris saperet, quas reformidans pro et. At has ipsum option democritum.

Homero laudem abhorreant eos ne, usu et erant tamquam tincidunt. Mei et verterem dissentiet 
intellegebat, diceret aliquid graecis in duo, nam in laudem diceret. Audiam salutandi corrumpit 
vix ad, aliquid dissentiunt suscipiantur te vis, his ne omnis nusquam. Et pri veri natum quaeque, 
eu mediocrem suavitate est. Nam ex viderer efficiendi, ipsum democritum quo et, ad persius 
utroque vivendum vel. Mei id habeo dicant percipitur, augue verterem ius te.

abcdefghijklmnoprstuvwyz

PF BeauSans Pro Bold

PF BeauSans Pro Bold

Font



Vizitka

Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava

+421 900 000 000
priezvisko@novis.eu

Pozícia
Meno Priezvisko

www.novis.eu

NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,

NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.

PF BeauSans Pro - Bold, 12pt

PF BeauSans Pro - Regular, 6pt

PF BeauSans Pro - Regular, 6pt

PF BeauSans Pro - Bold, 6pt



Nastavenie elektronickej vizitky

Elektronická vizitka je súčasťou korporátnej identity poisťovne. 
Jej cieľom je zhromaždiť kontaktné údaje komunikačnej osoby. 
Všetci zamestnanci musia mať rovnako vytvorenú vizitku.

Typ písma: Helvetica
Farba písma: Sivá (špecifikovaná v obrázku nižšie)
Veľkosti a typ treba zadefinovať podľa zvýraznených čísiel nižšie, 
prosím.

S pozdravom / Best regards 10 tučné voľný riadok
Mgr. Michal Látečka 10 tučné
Marketing Manager 9 (názov pozície v slovenskom  
alebo inom jazyku podľa charakteru pozície)
voľný riadok
Mobil: +421 904 650 593 9
E-mail: mbegerova@novis.eu 9

       (Logo vo veľkosti: v=1,4 cm, š=2,56 cm)

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, 
NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. 
10 tučné (uvádzame iba slovenský názov)
Námestie Ľudovíta Štúra 2, Bratislava 811 02 9
IČO : 47251301 9 
DIČ : 2023885314 9
Web: www.novis.eu 9
Zápis do OR: Okresný súd Bratislava I, 9
oddiel: Sa, vložka číslo: 5851/B. 9

Ilustrácia, ktorý odtieň sivej si nastaviť:



Nastavenie elektronickej vizitky

Logo vo vizitke e-mailu je potrebné zarovnať zľava. Úprava 
elektronickej vizitky sa robí v nastaveniach outlookového konta: 
Súbor > Možnosti > Pošta >Podpisy:

Je nevyhnutné, aby si každý zamestnanec pri zmene kontaktných údajov 
urobil aktualizáciu vo vizitke e-mailu. V nastaveniach tiež zadefinujeme, 
že vizitka sa umiestňuje vždy na konci správy. Pri odpovedi hneď za 
textom odpovede.

Takto si nastavíte veľkosť, typ a farbu písma pre telo e-mailu 
pri jeho vytvorení aj pri odpovedi na prijatý e-mail:



NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.

Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5851/B

Licencia NBS číslo ODT-13166/2012-16
IČO: 47 251 301

www.novis.eu
novis@novis.eu

& only. like you.
life.
contract.

NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.

Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5851/B

Licencia NBS číslo ODT-13166/2012-16
IČO: 47 251 301

www.novis.eu
novis@novis.eu

Hlavičkový papier



NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.

Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ

Obálka DL



Tlačivá

VÁŠ NÁVRH NA UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Č.

Priezvisko

Meno 

Titul

Rodné číslo

Občianstvo

Miesto narodenia

IBAN 

E-Mail 

PSČ

Telefón / Mobil

Korešpondenčná adresa

Informácie o daňovej rezidencii 
(len ak nie je v SR): Krajina daňovej rezidencie Daňové číslo

Obec

POISTNÍK

Ulica, číslo

Dátum narodenia

ZAČIATOK POISTENIA A POISTNÉ NOVIS VERNOSTNÝ BONUS

Technický začiatok 0 21 0 1) 1.000 € v prípade dohodnutia BPP a súčasne jednorazového poistného, 
alebo ak je poistné krytie min. 50.000 € 

2) 500 € ak nie je splnená podmienka vyššie

Alokácia do žiadneho poistného fondu nesmie prekročiť 50 %.

€Bežne platené poistné 
(BPP; min. 20 €)

€
Jednorazové poistné 
(ak je súčasne dohodnuté BPP je min. 1.000 €,
inak min. 5.000 €) 

000

SPÔSOB PLATBY PRAVIDELNE PLATENÉHO POISTNÉHO
Trvalý príkaz Bankový prevod Vklad v hotovosti na účet Poštová poukážka

ŽELANÉ POISTNÉ KRYTIE 

Minimálna poistná suma pre jedno riziko je 5.000 €. 
Minimálna kumulatívna poistná suma poistnej zmluvy pre prípad smrti je 5.000 €. 
Minimálna kumulatívna poistná suma celej poistnej zmluvy je 20.000 €.

€

€

€

€

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1  Trvalé následky v dôsledku úrazu, smrť spôsobená úrazom, rozšírené 
úrazové krytie a práceneschopnosť v dôsledku úrazu.

2  Kritické choroby, operácie v dôsledku choroby, hospitalizácia a prácene-
schopnosť v dôsledku choroby.

3  Je možné uzavrieť iba od 18 do 64 rokov.

Poistenie pre prípad smrti            

Plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu1

Poistenie chorôb a operácií2

Poistenie invalidity3

Poistenie oslobodenia od povinnosti 
platiť poistné 
NOVIS bonus za prežitie*  

Nie
Nie

Áno
Áno

ALOKAČNÝ POMER

Žiadam o rovnomerné rozdelenie alokačného pomeru NieÁno

SPOLU 100 %

NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond %

NOVIS ETF Akciový Poistný Fond %

NOVIS Gold Poistný Fond %

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond %

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond %

NOVIS Family Office Poistný Fond %

NOVIS World Brands Poistný Fond %

NOVIS Digital Assets Poistný Fond %

Reg. číslo SFA 

Reg. číslo PFA 

E-mail PFA 

Názov SFA

Meno PFA

Telefón/Mobil PFA

Režim zmluvy

1019
Číslo návrhu - variabilný symbol 
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VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými poistnými pod-
mienkami GTC-10190120 (ďalej len „VPP“) NOVIS „Wealth Insuring“  
a prevzal/a som ich v písomnej forme. Beriem na vedomie, že VPP upravu-
jú všetky náležitosti poistnej zmluvy, ktoré nie sú upravené v tomto návrhu 
poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol poučený/á o rizikách spo-
jených s investovaním v súvislosti s NOVIS „Wealth Insuring“, a to najmä, 
že doterajšie výnosy nie sú určujúcim faktorom budúcich výnosov. NOVIS 
„Wealth Insuring“ predstavuje investíciu dlhodobého charakteru a výška od-
kupnej hodnoty najmä pri predčasnom zániku poistenia môže byť nižšia ako 
hodnota poistníkom zaplateného poistného za NOVIS „Wealth Insuring“.

Potvrdzujem, že som bol oboznámený/á so štatútmi vlastných fondov 
Poistiteľa a s aktuálnym zhodnotením NOVIS Garantovane Rastúceho Po-
istného Fondu.

Splnomocňujem spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS  
Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS 
Poisťovňa a.s., (ďalej len poistiteľ )  aby podľa potreby preverovala môj 
zdravotný stav u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých som 
sa liečil/a, liečim sa a budem sa liečiť. Splnomocňujem svoju zdravotnú 
poisťovňu, lekárov a zdravotnícke zariadenia k vyhotoveniu lekárskych 
správ, výpisov zo zdravotnej dokumentácie, či jej zapožičaniu za účelom 
uzatvorenia a zmien poistnej zmluvy a pre vybavenie poistných udalos-
tí i na dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť voči poistiteľovi všetkých lekárov, ktorí ma liečili alebo s 
ktorými som konzultoval/a svoj zdravotný stav.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s údajmi podľa § 792a Občianskeho zá-
konníka (ide o údaje, ktoré poistník musí dostať pred uzatvorením poistnej zmlu-
vy) a s údajmi vo Formulári o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej 
poistnej zmluvy. Zároveň potvrdzujem, že som ich v písomnej forme prevzal/a.

Vyhlasujem, že uzavretie poistnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a 
finančné prostriedky použité na platenie poistného sú v mojom vlastníctve, 
ak použijem na platenie poistného finančné prostriedky vo vlastníctve inej 
osoby, zaväzujem sa bezodkladne písomne oznámiť poistiteľovi túto sku-

točnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby.

Svojim podpisom čestne prehlasujem a potvrdzujem, že som v do-
statočnom predstihu pred spísaním návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy 
pod vyššie uvedeným číslom v písomnej forme prevzal/a a oboznámil/a sa 
s dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizovaný retailový 
investičný produkt a investičný produkt založený na poistení, tzv. PRIIPs 
KID spolu s doplňujúcim dokumentom, tzv. brožúrou o investičných fon-
doch, vytvorený poistiteľom.

Svojim podpisom čestne prehlasujem a potvrdzujem, že som v do-
statočnom predstihu pred spísaním  návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy 
pod vyššie uvedeným číslom v písomnej forme prevzal/a a oboznámil/a 
sa s dokumentom „Informácie pre klientov o ochrane osobných údajov“ 
vytvorený poistiteľom.

Ak poistník nesúhlasí s niektorým z nasledujúcich dvoch vyhlásení, 
označí ho krížikom na vyznačenom mieste inak platí, že súhlasí:
Poistník svojim podpisom na tomto návrhu potvrdzuje a čestne prehla-
suje, že nie je politicky exponovanou osobou v zmysle právnych predpisov 
a opatrení platných proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financova-
nia terorizmu a zároveň sa zaväzuje, že ak sa v priebehu trvania zmluvného 
vzťahu s poistiteľom takouto osobou stane, oznámi túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu poistiteľovi a vyplní Čestné 
vyhlásenie politicky exponovanej osoby.

Poistník svojim podpisom na tomto návrhu potvrdzuje a čestne prehla-
suje, že nie je daňovým rezidentom USA, nie je 
občanom USA a ani jeho miesto narodenia nie 
je v USA.

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy sú uvedené pravdivo a úplne.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa vyhlásenia poistníka, či údajov uve-
dených v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je poistník povinný 
oznámiť poistiteľovi, a to bez zbytočného odkladu.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE
Od poistnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 30 dní od obdržania infor-
mácie o uzavretí poistnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom od-
stúpenie musí byť vykonané v písomnej forme. Informáciu o odstúpení 
je potrebné zaslať emailom na spravazmluv@novis.eu alebo poštou na 

adresu: Správa poistných zmlúv SR, NOVIS Insurance Company, NOVIS 
Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS 
Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava.

*Ak je v poistnej zmluve dohodnutý NOVIS bonus za prežitie, sú oprávnenými osobami pre hodnotu poistného účtu poistnej zmluvy všetci poistníci, ktorí majú dohodnutý tento bonus v čase 
vzniku poistnej udalosti. Dohodnuté poistné sumy pre prípad smrti a smrti úrazom (len v prípade smrti úrazom) sú vyplatené oprávneným osobám stanoveným poistníkom alebo podľa zákona.

celkom 100 % 

% 

% 

% 

Priezvisko, meno, titul Dátum narodenia Podiel v % 
OPRÁVNENÉ OSOBY V PRÍPADE SMRTI POISTNÍKA

GTC-10190120

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Podpis poistníkaDátum

Tento návrh dáva poistník. Lehota na prijatie návrhu zo strany pois-
titeľa je dva mesiace odo dňa doručenia návrhu do sídla poisťovne, 
najviac však desať týždňov od podpísania návrhu poistníkom.
Poistná zmluva je uzavretá dňom keď poistník dostane oznámenie 
o prijatí svojho návrhu. Toto oznámenie bude poslané poistníkovi ak 
budú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

a) úplne, pravdivo a správne vyplnený a podpísaný návrh a ďal-

šie dokumenty požadované poisťovňou sú doručené do sídla 
poisťovne v lehote na prijatie návrhu,  

b) na základe ocenenia rizík poisťovňou sú splnené podmienky po-
istiteľnosti pre jednotlivé poistené riziká. Poistiteľ zašle oznáme-
nie o uzatvorení poistnej zmluvy na emailovú adresu poistníka 
uvedenú v tomto návrhu. Poistiteľ vystaví poistku ako potvrdenie 
o uzavretí poistnej zmluvy.

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY OBSAHUJE NASLEDUJÚCE PRÍLOHY

Iné 

Počet príloh Dodatok pre ďalšiu poistenú osobu Kópia dokladu totožnosti  Modelácia poistenia 

Doklad o zaplatení Zdravotná dokumentácia Zdravotný dotazník

IDENTIFIKÁCIA POISTNÍKA

Týmto čestne prehlasujem, že som osobne identifikoval/a a overil/a identifikáciu poistníka v súlade s §7 a §8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podpis PFADátum 

Číslo dokladu: Dátum platnosti:Preukaz totožnosti: OP Cest. pas

VÁŠ NÁVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY 
NOVIS „Wealth Insuring”
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ZJEDNODUŠENÉ PREVERENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU:
Zjednodušené preverenie zdravotného stavu je možné využiť pri splnení nasledujúcich podmienok: poistná suma pre poistenie smrti najviac 30.000 €,
najvyšší vstupný vek 64 rokov, najvyšší vek pri ukončení zmluvy (premenení zmluvy na dôchodok) 75 rokov, žiadne iné poistené riziká.

Môžete pravdivo skonštatovať nasledovné?
Čestne prehlasujem, že v tomto momente nemám zníženú práceschop-
nosť a nepoberám ani som nepožiadal/a o poberanie dávok z dôvodu zní-
ženej práceschopnosti, nespôsobilosti pracovať, invalidity alebo potreby 
dlhodobej opatery.

Zároveň potvrdzujem, že som nebol/a hospitalizovaný/á počas posled-

ných 5 rokov a že som sa v období posledných 5 rokov ani neliečil/a a ani 
neužíval/a lieky dlhšie ako 3 týždne bez prerušenia z dôvodu tých istých 
zdravotných problémov alebo chorôb.

Potvrdzujem, že som nemal/a a ani nemám nasledujúce ochorenia: ma-
lígne nádorové ochorenia, ochorenia nervového systému, duševné choroby,  
infekcia HIV, srdcový infarkt alebo mozgová príhoda.

Áno Nie

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Súhlasím, aby poistiteľ sám alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, 
ktorých Poistiteľ zverejňuje na svojom webovom sídle, spracúvala moje osobné 
údaje v rozsahu poskytnutom v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy s číslom 

uvedeným vyššie, pre účely marketingových činností Poistiteľa a to počas trvania 
tejto poistnej zmluvy a po dobu jedného roka po jej skončení. Zároveň som si 
vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Ak je odpoveď na čestné prehlásenie „NIE“, je nevyhnutné zodpovedať všetky otázky zdravotného dotazníka priloženého k tomuto návrhu 
poistnej zmluvy.

Dátum Podpis poistníka

Áno Nie

Dátum Podpis poistníka

Nesúhlasím

Nesúhlasím
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Medzinárodná 
od základu

NÁVRH NA UZAVRETIE
POISTNEJ ZMLUVY

Wealth 
Insuring

p o w e r e d  b y

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Poľsko

Fínsko

Švédsko

Taliansko

Nemecko

Švajčiarsko

Rakúsko

Litva

Island

NOVIS je unikátna poisťovňa 
postavená na inovatívnom prístupe 
k návrhu produktov a novom 
obchodnom modeli.

Náš globálny ekosystém sa 
kontinuálne rozrastá. Nedávno 
sme v našej NOVIS rodine 
privítali partnerov a klientov 
zo Švédska, Litvy a Islandu. 
Sme veľmi dobre pripravení 
na ďalšie úspechy 
v nových krajinách, ktoré 
sa nám otvárajú v blízkej 
budúcnosti.

1. Doručiť správne  a úplne vyplnený dotazník pre posúdenie vhodnosti 
a primeranosti a vyhlásenie o vhodnosti (IDD)

•  Je nevyhnutné zodpovedanie všetkých otázok, s výnimkou prípadu, keď sa 
rozhodnete odmietnuť poskytnúť tieto informácie

•  V prípade odmietnutia zodpovedať tieto otázky Vám nie je možné odporučiť 
konkrétne nastavenie nášho produktu pre Vaše potreby

•  Vaše odpovede majú vplyv najmä na poistné fondy, ktoré zodpovedajú Vašim 
potrebám

•  Vo Vyhlásení o vhodnosti je potrebné vypísať všetky údaje, s výnimkou prípadu keď 
sa rozhodnete odmietnuť poskytnúť údaje pre posúdenie vhodnosti alebo prípadu, 
keď produkt nie je odporúčaný

2. Doručiť správne a úplne vyplnený návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy/
dodatok pre poistenú osobu vrátane zdravotného dotazníka

3. V prípade záujmu o klesajúcu poistnú sumu vyplňte „Žiadosť o pravidelné 
zníženie poistnej sumy“ 

4. Ešte raz skontrolujte, či sú všetky potrebné tlačivá vyplnené a podpísané

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sú pracovníci obchodného 
oddelenia vždy ochotní zodpovedať Vaše otázky.

PRE ÚSPEŠNÉ UZAVRETIE NÁVRHU POISTNEJ ZMLUVY:

Ďakujeme,  
že ste sa rozhodli uzavrieť 
životné poistenie v NOVIS Poisťovni.
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Medzinárodná od základu 

9. NOVIS Podnikateľský  
Poistný Fond

Poisťovňa investuje do indexových akciových ETF 
(Exchange Traded Funds), ktoré sú naviazané na 
vývoj indexov súkromných kapitálových (private 
equity) spoločností alebo do fondov na podporu 
investícií v menej rozvinutých častiach sveta. 

10. NOVIS Hypotekárny  
Poistný Fond

Poisťovňa investuje prostriedky tohto poistného fondu 
najmä do finančných nástrojov, ktorých hodnota 
je naviazaná na vývoj realitného sektora ako napr. 
ETF (Exchange Traded Funds), ktoré investujú 
do dlhopisov emitovanými finančnými inštitúciami 
financujúcimi realitný sektor, realitných fondov, 
podnikových dlhopisov slúžiace na financovanie 
projektov s nehnuteľnosťami, do hypotekárnych 
dlhopisov a do iných finančných nástrojov, ktoré sú 
zabezpečené úvermi, alebo ktorých hodnota sa 
vzťahuje na vývoj nehnuteľností. 

11. NOVIS World Brands Poistný Fond
Poisťovňa investuje prostriedky poistného 

fondu najmä do akcií investičného fondu Wealth 

Fund, založeného spoločnosťou Mahrberg Wealth 
AG. Cieľom investičnej politiky tohoto poistného 
fondu je priniesť vyšší investičný výnos, než je výnos 
z investovania do akciového indexu.

12. NOVIS Family Office Poistný Fond
Prostriedky tohto poistného fondu sú 

investované do jedného alebo viacerých Family 
Office fondov. Fondy Family Office sú alternatívnymi 
investičnými fondmi pre kvalifikovaných investorov, 
ktoré môžu prevažne investovať do nekótovaných 
finančných nástrojov a rôznych aktív. 

13. NOVIS Digital Assets Poistný Fond
Poisťovňa investuje prostriedky tohto 

poistného fondu do alternatívnych investičných 
fondov zameraných predovšetkým na arbitrážne 
obchodovanie a poskytovanie výpočtovej kapacity.  

Najširšie poistné krytie

14. NOVIS bonus za prežitie
Ak si poistník v poistnej zmluve dohodne 

NOVIS bonus za prežitie, hodnota jeho poistného 

účtu je v prípade smrti rozdelená ostatným poistníkom 
s týmto bonusom. Poisťovňa mesačne prerozdelí 
všetky takto získané prostriedky medzi poistníkov, 
ktorí majú zvolený tento bonus, vďaka čomu sa 
zvyšuje hodnota ich poistných účtov.

15. Plnohodnotné úrazové poistenie
Keď má poistený úraz, poisťovňa 

poskytne peňažné plnenie, a to aj v prípade,  
že po úraze nezostanú trvalé následky.

16. Poistenie chorôb a operácií
Ide o zdravotné poistenie súbežné s 

povinným zdravotným poistením, pri ktorom dostávajú 
klienti NOVIS Poisťovne peňažné plnenie bez skúmania 
účelu jeho použitia. Poistenie je platné na celom svete.

17. Poistenie invalidity
V prípade uznania invalidity poistenej osoby 

vypláca NOVIS Poisťovňa jednorazovo vyplatené 
poistné plnenie. Invaliditu posudzujú odborníci 
Poisťovne nezávisle a môžu ju priznať aj v prípade, že 
Sociálna poisťovňa invaliditu neuzná.

Nové formy využívania kapitálu

18.    Možnosť kedykoľvek  
prejsť na dôchodok

Poistník môže nezávisle od svojho veku, kedykoľvek, 
časť alebo celú hodnotu poistného účtu premeniť 
na doživotný dôchodok. Poistná zmluva aj v prípade 
čerpania dôchodku plnohodnotne pokračuje. 
Dôchodok od NOVIS Poisťovne je vyšší než obvykle, 
pretože hodnota poistného účtu, ktorá slúži pre 
výpočet dôchodku, je navýšená o NOVIS vernostný 
bonus.

19. Možnosť viacerých  
doživotných dôchodkov

Poistník môže na základe svojej poistnej zmluvy určiť 
okrem seba aj ďalšie osoby, ktorým bude poisťovňa 
vyplácať dôchodok (napr. manžel, manželka, rodičia).

20. Dôchodok s opatrovaním
NOVIS Poisťovňa umožňuje poisteným 

osobám čerpať vyšší dôchodok v prípade potreby 
opatrovateľskej starostlivosti.

21. Hypotekárny dôchodok 
(pripravujeme)

NOVIS Poisťovňa pripravuje pre poistníkov možnosť 
vymeniť svoju nehnuteľnosť za doživotný dôchodok, 
pričom im zostane doživotné právo užívania nehnuteľnosti.

22. Starostlivosť o deti
Každá poistná zmluva ponúka automaticky 

možnosť finančnej starostlivosti o deti (rôzne poistné 
krytia, štipendium, veno).

Likvidita kedykoľvek

23. Žiadna povinnosť platenia  
v ťažkých časoch

Ak klient v ťažkom životnom období nemôže platiť 
poistné, môže požiadať o prerušenie povinnosti platiť 
až na 6 mesiacov. V závislosti od dôvodu môže byť 
vyžiadané písomné potvrdenie. Po schválení žiadosti 
zostáva klient aj naďalej poistený.

24. Preddavok na poistné plnenie
Z dôvodu zabezpečenia skutočnej disponibility 

s prostriedkami na poistnom účte poskytujeme 

preddavky na poistné plnenie. Napriek vyplateniu 
preddavku sa na výške prostriedkov na poistnom účte 
nič nemení, naďalej sú investované. Termín vrátenia 
preddavku si určuje poistník sám a nemusí byť vopred 
dohodnutý, poplatok za poskytnutie preddavku je 
účtovaný mesačne až do jeho splatenia a tento je splatný 
spolu s vrátením preddavku.

25. NOVIS kreditná karta (pripravujeme)
NOVIS Poisťovňa pripravuje pre poistníkov 

vlastnú kreditnú kartu. Kreditný limit na karte sa s 
rastúcou nasporenou sumou automaticky zvyšuje. Za 
využívanie karty dostáva poistník extra bonus pripísaný 
na jeho poistný účet.

26. Čiastočný odkup
Aj bez ukončenia poistnej zmluvy si poistník 

môže nechať vyplatiť časť hodnoty poistného účtu, po 
istom čase tak môže urobiť bez zrážok.

27. Úver od poisťovne (pripravujeme)
Dlhodobo sporiaci poistníci môžu získať úver 

od NOVIS Poisťovne, pri ktorom je zohľadnená hodnota 
poistného účtu, výška poistného a poistné krytie.

NOVIS 
Pentagón Inovácií
Neuveriteľná flexibilita

1. Jedna zmluva na celý  
život a pre celú rodinu 

Výhodné podmienky určené pre každý vek, pre 
jednotlivcov, celé rodiny, ako aj pre partnerov bez 
príbuzenského vzťahu. Počet osôb na zmluve je 
neobmedzený a určený aj pre ľudí nad 50 rokov. Výhodnosť 
sa s vekom mení, preto je potrebné konzultovať správne 
nastavenie produktu s Vaším finančným poradcom. 

2. Všetko je možné meniť 
Podľa zmien životných situácií a priorít 

poistníkov je možné zmeniť alebo prispôsobiť všetko, 
čo je dohodnuté v poistnej zmluve. 

3. Voľnosť pri platení poistného
Veľa tradičných, ale zbytočných a zastaraných 

pravidiel platenia poistného NOVIS Poisťovňa vôbec  

nezaviedla. Namiesto toho uvádza flexibilné platenie, 
pri ktorom sa poistník sám rozhoduje, kedy a koľko 
zaplatí. Zostáva mu len povinnosť mať zaplatené 
dohodnuté minimum. 

4. Rýchlejšie a viac je vždy možné
Platby prekračujúce vopred dohodnuté 

minimum sú v mene poistníka investované v plnej 
výške, čím sa dosiahnu vyššie výnosy a môže 
zaniknúť aj povinnosť pravidelných platieb. 

5. Trojnásobná úspora nákladov 
Obstarávacie náklady sa nevzťahujú na 

skutočne zaplatené vklady, ale len na dohodnuté 
zmluvné poistné. Vďaka princípu “Jedna zmluva na celý 
život” nemusia klienti pri rôznych zmenách životných 
situácií (napr. zmena poistenej osoby) uzatvárať 
nové poistné zmluvy. Tým odpadá povinnosť platiť 
opätovné obstarávacie náklady. Prostriedky klientov 
investujeme samostatne, bez sprostredkovateľov, 
čím je odstránené dvojnásobné zaťaženie poplatkami 
(poplatky poisťovni i správcovskej spoločnosti).

Úplne nové formy investovania

6. NOVIS Garantovane  
Rastúci Poistný Fond

NOVIS poskytuje v rámci tohto fondu stopercentnú 
kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej 
zmluvy ako aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré 
je zverejnené na webovej stránke poistiteľa vždy na 
konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny 
rok. Alokácia do žiadneho poistného fondu, vrátane 
NOVIS Garantovane Rastúceho Poistného Fondu 
nemôže presiahnuť 50 %.

7. NOVIS ETF Akciový Poistný Fond
Poisťovňa investuje do indexových akciových 

ETF (Exchange Traded Funds). Ide o špecifické druhy 
fondov s ktorými sa obchoduje na akciových trhoch 
a ktorých investičný zámer je replikovať benchmark 
stanoveného akciového indexu. 

8. NOVIS Gold Poistný Fond
Poisťovňa investuje do zlatých ETF (Exchange 

Traded Funds), ktorých hodnota závisí od zmien v 
cene zlata, ale neinvestuje do fyzického zlata alebo 
iných drahých kovov.

Wealth Insuring

Wealth Insuring je produkt, ktorý využíva viac než 
25 významných inovácií.

Jeden produkt - na celý život a pre celú rodinu. 
Produkt s veľmi širokým poistným krytím, ktorý 
zahŕňa dokonca i novú formu zdravotného 
a plnohodnotného úrazového poistenia.

Osem ponúkaných poistných fondov, ktoré sú 
k dispozícii v rámci jednej poistnej zmluvy, je 
špeciálne navrhnutých tak, aby poskytli najsilnejšiu 
diverzifikáciu rizika. Wealth Insuring sa vďaka 
tomu stal jedinečným retailovým produktom na 
svete. To je aj dôvod, prečo je slogan „Nový svet 
poistenia“ oprávnený.
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Najširšie poistné
krytie
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NOVIS Pentagón Inovácií

NOVIS Poisťovňa vyvinula viac ako 25 inovácií umožňujúcich nové užitočné riešenia, ktoré doteraz neboli 

na poistnom trhu k dispozícii. Tieto novinky sú prehľadne usporiadané do piatich rovnocenných 

oblastí a spolu predstavujú NOVIS Pentagón Inovácií.

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Poľsko

Fínsko

Švédsko

Taliansko

Nemecko

Švajčiarsko

Rakúsko

Litva

IslandNOVIS je unikátna poisťovňa 
postavená na inovatívnom prístupe 
k návrhu produktov a novom 
obchodnom modeli.

Náš globálny ekosystém sa kontinuálne 
rozrastá. Nedávno sme v našej NOVIS 
rodine privítali partnerov a klientov zo 
Švédska, Litvy a Islandu. Sme veľmi 
dobre pripravení na ďalšie úspechy 
v nových krajinách, ktoré sa nám 
otvárajú v blízkej budúcnosti.
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Charta zodpovednosti-  
spoločnosť s identitou
Ako NOVIS Poisťovňa a.s. sme si vedomí svojej zodpovednosti voči štátu, životnému 

prostrediu, svojim obchodným partnerom, zamestnancom a klientom, dobrovoľne 

prijímame a verejne deklarujeme svoje nasledovné záväzky a vyhlásenia:

Našim zákazníkom v NOVIS Poisťovni:
• ponúkame len také produkty, ktorých užitočnosť je pre nich 

nesporná,
• neustále vyvíjame produkty, ktoré dokážu kompenzovať
 slabnúcu sociálnu funkciu štátu a voľnejšie rodinné väzby,

• máme napísané Všeobecné poistné podmienky v normálnom, 
zrozumiteľnom jazyku a neuplatňujeme žiadne skryté poplatky,

• umožňujeme komunikáciu klientov priamo s odborníkmi pois-
ťovne namiesto komunikácie s pracovníkmi 

 v Call centrách.

Našim zamestnancom v NOVIS Poisťovni:
• vytvárame plochú organizačnú štruktúru, ktorá umožňuje za-

mestnancom autonómnejšiu a zmysluplnejšiu prácu,
• pripravujeme reálnu dlhodobú stratégiu, ktorá okrem
 iného zabezpečuje aj dlhodobo stabilné pracovné miesta,

• vytvárame spravodlivé a predvídateľné finančné 
 hodnotenie podľa individuálnej miery prispenia,
• používame časť dosiahnutého zisku spoločnosti 
 na emitovanie nových akcií pre zamestnancov,

V NOVIS Poisťovni voči svojim obchodným partnerom:
• preferujeme dlhodobé strategické partnerstvá namiesto
 častých a formálnych obstarávaní,
• významní funkcionári a manažéri sú aj akcionármi, 
 ktorí uprednostňujú dlhodobú prosperitu firmy,

• nezneužívame svoju silu finančnej inštitúcie na jednostranné 
presadenie svojich záujmov voči partnerom,

• ponúkame vždy konkurencieschopné produkty, čím
 vytvoríme pre svojich distribučných partnerov prostredie 
 na stabilné podnikanie.

V NOVIS Poisťovni ako spoločnosti, v ktorej
nám záleží na ochrane životného prostredia:
• uvádzame flexibilné pracovné postupy a používame 
 moderné technológie v záujme zníženia objemu 
 cestovania, 
• vo vzťahu ku klientom systematicky používame elektronickú 

komunikáciu namiesto papierovej podoby,
• časť svojich investícií sústreďujeme do ekologických
 projektov na ochranu ekosystému (napr. pralesy) 
• neinvestujeme do spoločností, ktoré ponúkajú produkty rozši-

rujúce epidémiu obezity (soft drinky a fastfood)

V NOVIS Poisťovni ako modernej a transparentnej
firme sa zaväzujeme vo vzťahu voči spoločnosti 
držať týchto pravidiel:
• vyvíjame produkty s takou poistnou ochranou, ktorá prispeje k 

zníženiu počtu ľudí odkázaných na sociálnu pomoc,
• organizujeme svoje podnikateľské aktivity tak, aby poisťovňa 

dosiahla nadpriemernú produktivitu vedúcu k vyšším daniam a 
odvodom do štátneho rozpočtu,

• nežiadame štát o žiadne subvencie, ani daňové úľavy
 a nevyvíjame žiadne lobingové aktivity v tomto smere,
• vyvodzujeme konzekvencie z finančnej krízy
 a dôsledne ich uplatňujeme v praxi.

Wealth Insuring
je s Vami na ceste 
k zdravému a dlhému 
životu v bohatstve.

NOVIS Insurance Company, 
NOVIS Versicherungsgesellschaft, 
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.
Námestie Ľudovíta Štúra 2 
811 02 Bratislava
www.novis.eu
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Mapa

Aktuálna mapa vždy zobrazuje 
krajiny, v ktorých je NOVIS Poisťovňa 
momentálne aktívna a kde má svojich 
klientov. Je vyhotovená pre každú 
jazykovú mutáciu zvlášť
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