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NN Direkten aktuálisan elérhető levéltípusok 

Azon ügyfelek részére, akik az NN Direkt-re regisztráltak, az NN Biztosító Zrt. („NN”) az alábbi dokumentumokat 

elsődlegesen az NN Direkt portálon kézbesíti. A dokumentum feltöltéséről az NN e-mail tájékoztatót küld az ügyfél 

által, elektronikus kommunikáció céljára megadott email címre. 

Levéltípusok: 

1. A biztosítási szerződés aktuális adatairól szóló éves tájékoztatás  

2. A biztosítási szerződés közeledő lejáratáról szóló tájékoztatás  

3. Adóigazolás 

4. Banki átutalási tájékoztató 

5. Elutasító levél 

6. Esedékességi értesítő 

7. Életbenlét igazolás 

8. Értesítés garanciaidő lejártáról 

9. Éves tájékoztató levél a befektetési egységekhez kötött életbiztosításra vonatkozóan 

10. Fizetési emlékeztetők 

11. Hiánypótló levelek 

12. Hűségbónusz jóváírás 

13. Igazolás szerződés megszüntetéséről visszavásárláskor 

14. Információ kérő levél még ajánlati státuszban lévő szerződésnél 

15. Információ kérő levél átdolgozáskor 

16. Járadékszolgáltatás esedékessé vált 

17. Kötvények 

18. Kötvénykölcsön igény elutasítás 

19. Kötvénykölcsön szerződés 

20. Kölcsönszerződés módosítás 

21. Szerződéssel kapcsolatos egyedi levelek 

22. Szerződés megszüntetés banki felmondás esetén 

23. Szerződés megszüntetés díjnemfizetés miatt 

24. Tájékoztatás 

25. Tájékoztatás ajánlat elutasításáról 

26. Tájékoztatás biztosítási díj esedékességéről 

27. Tájékoztató biztosítási összeg kifizetéséről 

28. Tájékoztatás biztosítási összeg kifizetésének esedékessé válásáról 

29. Tájékoztatás többlethozam visszatérítésről 

30. Tájékoztatás a lejárati szolgáltatás teljesítéséről  

31. Tájékoztatás automatikus díjkölcsön folyósításáról 

32. Tájékoztatás díjfizetési gyakoriság módosításáról 

33. Tájékoztatás díjfizetési késedelemről és annak következményeiről 

34. Tájékoztatás díj visszatérítési szolgáltatás esedékességéről 

35. Tájékoztatás életbiztosítási szerződés felmondásának elfogadásáról 

36. Tájékoztatás életbiztosítási szerződés lejáratáról és az egész életre szóló biztosítási fedezet indításáról  

37. Tájékoztatás garantált befektetési periódus lejáratáról  

38. Tájékoztatás garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés közeledő lejáratáról  

39. Tájékoztatás hitelfedezeti záradékról 

40. Tájékoztatás járadékszolgáltatás elindításáról 
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41. Tájékoztatás korrekcióról 

42. Tájékoztatás kölcsönnel terhelt szerződés megszüntetéséről 

43. Tájékoztatás módosítási igény elutasításár 

44. Tájékoztatás rendszeres pénzkivonás megszűnéséről 

45. Tájékoztatás részleges visszavásárlás elutasításáról 

46. Tájékoztatás töredék díjról 

47. Tájékoztatás szerződés megszűnéséről 

48. Tájékoztatás szerződés megszűnéséről első díj hiánya miatt 

49. Tájékoztatás szerződésmódosítás visszavonásáról 

50. Tájékoztató a díjmentesített szerződés esetleges megszűnéséről 

51. Tájékoztató az alapkezelésben történő változásról 

52. Tájékoztató befizetendő összegről 

53. Tájékoztató befizetett díjakról 

54. Tájékoztató első díj befektetéséről 

55. Tájékoztató kedvezmény jóváírásáról 

56. Tájékoztató levél a befektetési egységekhez kötött életbiztosításra vonatkozóan 

57. Tájékoztató levél a biztosító által kezdeményezett és végrehajtott átirányításról 

58. Tájékoztató levél a biztosító által kezdeményezett és végrehajtott átváltásról 

59. Tájékoztató levél kedvezmény jogosultságról 

60. Tájékoztató részleges visszavásárláskor 

61. Tájékoztató szerződés díjmentesítéséről 

62. Tájékoztatás szerződés díjmentes leszállításáról 

63. Tájékoztató szerződés megszűnésről 

64. Törvény alapján kötelező ügyfél-azonosítás 

65. Visszaigazolás ajánlat visszavonásáról 

66. Visszaigazolás tartamhosszabbítás bejegyzéséről 

67. Visszaigazolás rendelkezés szerinti összeg visszautalásáról 

68. Visszaigazolás részleges visszavásárlásról 

69. Visszaigazoló levél átirányításról 

70. Visszaigazoló levél átváltásról 
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