
Žiadosť o poskytnutie pôžičky 
a návrh zmluvy o pôžičke

V Dátum:

 

Podpis poistníka Svedok (podpis finančného agenta)

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“). 
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Služby 
pre vás/Informácie pre klientov.

Meno a priezvisko poistníka:    Číslo poistnej zmluvy:  

Dolupodpísaný(á) týmto žiadam poisťovateľa o poskytnutie nižšie uvedenej pôžičky.

(Vyznačte, prosím, jednu z uvedených možností 1 alebo 2:)

£ 1. Žiadam o pôžičku vo výške  EUR.
   (Výška pôžičky nemôže presahovať výšku odkupnej hodnoty v deň výročia poistnej zmluvy, ktorý predchádza 

doručeniu žiadosti o poskytnutie pôžičky po znížení o akékoľvek pohľadávky poisťovateľa voči poistníkovi, akýkoľvek 
dlžný úrok a ďalej po znížení o dlžné poistné za daný rok v dobe poskytnutia pôžičky.)

£ 2.  Žiadam o pôžičku v maximálnej možnej výške.

Spôsob výplaty pôžičky:

£ 1. Prevodom na bankový účet číslo 
  (V tomto prípade sa vyžaduje notársky overený podpis poistníka na tejto žiadosti.)
£ 2. Poštovou poukážkou na adresu: 

  

Zároveň som si vedomý(á) a súhlasím s nasledovnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke uzavretej podľa § 657 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej aj „zmluva“):
1.  Pôžička je poskytnutá poistníkovi v súlade s podmienkami poistnej zmluvy. Pôžičku poskytuje poisťovateľ poistníkovi na 

dobu do   (ďalej aj „doba pôžičky“).
2.  Zmluva o pôžičke je uzavretá akceptáciou žiadosti zo strany poisťovateľa, o čom bude poistník informovaný.
3.  Celková výška pôžičky predstavuje akýkoľvek zostatok existujúcej pôžičky vrátane vzniknutých a nezaplatených úrokov. 

O celkovej výške pôžičky bude poistník informovaný na ročnej báze poisťovateľom. Po uplynutí doby pôžičky sa poistník 
zaväzuje požičku vrátiť poisťovateľovi spolu s príslušným nezaplateným úrokom najneskôr do  dní.

4.  Výška úroku je stanovená poisťovateľom a je zverejnená na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk. Úrok je splatný 
ku každému dňu výročia poistnej zmluvy. Ak nebude úrok zaplatený k stanovenému dňu, bude pripočítaný k celkovej 
výške pôžičky.

5.  Ak výška pôžičky spolu s úrokmi prevyšuje odkupnú hodnotu, bude poistná zmluva automaticky odkúpená v súlade s 
podmienkami poistnej zmluvy.

6.  Nesplatená časť pôžičky spolu s úrokmi bude odpočítaná od splatného poistného plnenia stanoveného podľa vyššie 
uvedenej poistnej zmluvy, o čom bude poistník poisťovateľom informovaný.

7. Poskytnutie pôžičky ovplyvňuje výšku dodatkového zisku poistnej zmluvy.
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