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NN Biztosító Zrt. 
 
 
 
 

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. e-mailben küldött 
dokumentumainak titkosításáról 

 
1. Titkosított dokumentum szolgáltatás 

Az NN Biztosító Zrt.-nél 2018. június 28-tól bevezettük a titkosított dokumentum szolgáltatást, amellyel lehetővé 

tettük, hogy elektronikus kommunikációra jogosult ügyfeleinkkel a továbbiakban is biztonságos információcserét 

tudjunk megvalósítani. Így a közös célok elérése érdekében megfelelő védelemmel ellátva tudjuk továbbítani 

ügyfeleink személyes adatait tartalmazó leveleinket vagy biztosítási titoknak minősülő adatokat. Az e-mail üzenethez 

csatolt dokumentumot kizárólag a jelszavakat ismerő ügyfelünk tudja megnyitni és elolvasni. 

 

Ebben a rövid tájékoztatóban összefoglaljuk, hogy az e-mail üzenetünkben megjelölt jelszavak hol érhetőek el. 

 

2. Az e-mail üzenethez csatolt titkosított dokumentum megnyitásához szükséges jelszavak elérhetősége 
 A használt jelszavak: 

o Az elektronikus ajánlat azonosítószáma és az irányítószám folyamatosan gépelve az első kötvény 

kiküldése esetén. 

o A Szerződő ügyfélszáma és levelezési címének irányítószáma. Amennyiben nem adott meg 

társaságunknak levelezési címet, akkor az állandó lakcím irányítószáma folyamatosan gépelve minden 

további kiküldésre kerülő dokumentum esetében.  

o Csoportos biztosítás esetén a szükséges kódot az NN tanácsadója adja meg ügyfeleink számára. 

 A jelszavak közül az elektronikus ajánlat azonosítószáma és az ügyfélszám nem változnak a tartam során.  

 Az irányítószám a lakcímváltozási bejelentés alapján módosulhat. 

 Sikertelen dokumentumkibontás esetén nem kerül sor jelszóletiltásra a szolgáltatás használata során. 

 Amennyiben Ön több ügyfélszámmal rendelkezik társaságunknál, úgy minden esetben az e-mail üzenet jobb 

felső sarkában hivatkozásként megjelölt 8 jegyű, 3-as, 4-es vagy 7-es számmal kezdődő szerződésszámhoz 

tartozó ügyfélszámát adja meg.  

 

2.1. Az életbiztosítási kötvénye elkészültéről tájékoztató e-mail üzenethez csatolt dokumentumok 
 

2.1.1. Természetes személy szerződő ügyfelünk és Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
ügyfelünk esetében 
Az üzenethez mellékelt PDF dokumentum megnyitásához szükséges jelszó az elektronikus ajánlat 

azonosítója és a Szerződő levelezési címének/székhelyének (vagy amennyiben nem adott meg 

társaságunknak levelezési címet, akkor az állandó lakcímének) irányítószáma folyamatosan gépelve.  

Az elektronikus ajánlat azonosítója megtalálható az ajánlati dokumentumot tartalmazó e-mail üzenetünk 

tárgyában, valamint minden ajánlati dokumentum jobb felső sarkában.  

A következő példa szerint amennyiben az elektronikus ajánlat azonosítószáma 800178182701 és a 

Szerződő levelezési címének/székhelyének irányítószáma 1022, akkor a használandó jelszó: 

8001781827011022. 
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Elektronikus ajánlat azonosítószáma betűk nélkül 
 

 
 
 
A helyes jelszó begépelését követően az alábbi üzenet jelenik meg,  a kis „rajzszögre” kattintva pedig 
megnyílik az elektronikusan aláírt dokumentum, amely megtekinthető, illetve elmenthető: 
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2.2. Az életbiztosítási szerződés tartama során küldött, e-mail üzenethez csatolt dokumentumok 
 

2.2.1. Természetes személy szerződő ügyfelünk esetében, akik nem rendelkeznek még NN Direkt-
hozzáféréssel 
Az üzenethez mellékelt PDF dokumentum megnyitásához szükséges jelszó a Szerződő 8 jegyű ügyfélszáma, 

amely 2-es vagy 6-os számmal kezdődik, valamint a Szerződő levelezési címének (vagy amennyiben nem 

adott meg társaságunknak levelezési címet, akkor az állandó lakcímének) irányítószáma folyamatosan 

gépelve.  

 

A Szerződő ügyfélszáma és irányítószáma megtalálható a társaságunk által a közelmúltban küldött levelek 

bal felső sarkában. Az irányítószám a lakcímváltozás bejelentése miatt módosulhatott, ezért kérjük, ha 

időközben változásbejelentést tett, az új irányítószámát használja a dokumentum megnyitásakor.  

 

A közelmúltban megküldött leveleinken szerepel a Szerződő ügyfélszáma és az irányítószáma. 

A következő példa szerint a jelszó:209999999999, amely jelenti a Szerződő ügyfélszámát (20999999) és 

irányítószámát (9999). 

 

 
 

2.2.2. Természetes személy szerződő ügyfelünk esetében, aki rendelkezik NN Direkt-hozzáféréssel 
A korábbiakban jelzetteken túlmenően az NN Direkt-hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink részére a Szerződő 8 

jegyű ügyfélszáma, amely 2-es vagy 6-os számmal kezdődik, valamint a szerződő állandó lakcímének 

irányítószáma megtalálható az NN Direkt oldalon.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben levelezési címet adott meg, úgy a dokumentum megnyitásához 

használja a levelezési cím irányítószámát. A levelezési cím nem jelenik meg az NN Direkten. 
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A következő példa szerint a jelszó: 652146692141, amely jelenti a Szerződő ügyfélszámát (65214669) és az ügyfél 

állandó lakcímének irányítószámát (2141). 

 

 
 
 

2.2.3. Jogi személy szerződő ügyfelünk esetében 
Az üzenethez mellékelt PDF dokumentum megnyitásához szükséges jelszó a Szerződő 8 jegyű ügyfélszáma, 

amely 2-es vagy 6-os számmal kezdődik, valamint a Szerződő levelezési címének (vagy amennyiben nem 

adott meg társaságunknak levelezési címet, akkor az állandó lakcímének/székhelyének) irányítószáma 

folyamatosan gépelve.  

A Szerződő ügyfélszáma és irányítószáma megtalálható a társaságunk által a közelmúltban küldött levelek 

bal felső sarkában. Az irányítószám a lakcímváltozás bejelentése miatt módosulhatott, ezért kérjük, ha 

időközben változás bejelentést tett, az új irányítószámát használja a dokumentum megnyitásakor.  
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A közelmúltban megküldött leveleinken szerepel a Szerződő ügyfélszáma és az irányítószám.  

A következő példa szerint a jelszó: 209999999999, amely jelenti a Szerződő ügyfélszámát (20999999) és az ügyfél 

irányítószámát (9999). 

 

 
 
 

3. Segítség hiba fellépése esetén 
 

Nem sikerül megnyitnom a dokumentumot, nem fogadja el a jelszót. 
Kérjük, ellenőrizze a szükséges azonosítókat, majd újra gépelje be a jelszót! Ellenőrizze, hogy a jelszót eredményező két 
adatot folyamatosan, elválasztó karakter nélkül írta-e be.  

 
Nem találom a korábban megküldött, jelszavamhoz szükséges azonosítókat tartalmazó levelet. 
Kérjük, amennyiben Ön természetes személy szerződőként kötötte meg életbiztosítási szerződését és van NN Direkt-

fiókja, jelentkezzen be online portálunkra, ahol az adatok elérhetőek. 

Amennyiben Ön jogi személy szerződőként kötötte meg életbiztosítási szerződését, kérjük, forduljon telefonos 

ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz  

 
Elfelejtettem a jelszavam. 
Kérjük, amennyiben Ön természetes személy szerződőként kötötte meg életbiztosítási szerződését és van NN Direkt-

fiókja, jelentkezzen be online portálunkra, ahol az adatok elérhetőek. 

Amennyiben Ön jogi személy szerződőként kötötte meg életbiztosítási szerződését, kérjük, telefonos 

ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz 

 
Új e-mail címre szeretném kérni a jövőben a leveleimet. 
Kérjük, töltse ki a www.nn.hu Dokumentumtárban elérhető „Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról és a 
biometrikus adatok kezeléséről” szóló nyilatkozatot NN biztosítási tanácsadójával, és a kitöltött dokumentumot 
továbbítsák címünkre (1364 Budapest, Pf.: 247.). 

 

Nem tudom megnyitni a csatolt dokumentumot, pedig a jelszót sikeresen megadtam. 
Kérjük, ellenőrizze, hogy az Adobe Reader legújabb változatát használja-e, ha nem, a program telepítése szükséges 
számítógépére. 
 
Felmerülő egyéb kérdéseivel forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz a 1433-as 
telefonszámon, illetve e-mailben a nn@nn.hu címen a kérdés leírásával. 
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