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4 
OPATRENIE  

Národnej banky Slovenska  
z 1. apríla 2008 

 
o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami 

a pobočkami zahraničných poisťovní 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a § 35 ods. 2 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ustanovuje: 
 

§ 1 
 

 (1) Výkazy predkladané poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní sú tieto: 
 
 Označenie výkazu Názov výkazu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

a) Ppn (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív,  
b) Ppn (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát,  
c) Ppn (PTZ) 03-04 Výkaz o poistnom trhu životného poistenia,  
d) Ppn (PTN) 04-04 Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia,  
e) Ppn (VOA) 05-04 Výkaz o aktívach, 
f) Ppn (KML) 06-04 Hlásenie o kmeňovom liste,  
g) Ppn (ZOA) 07-04 Zoznam akcionárov, 
h) Ppn (TAP) 08-01 Výkaz o technických aspektoch poistenia,  
i) Ppn (VZZ) 09-01 Výkaz o záväzkoch v životnom poistení, 
j) Ppn (LIK) 11-99 Hlásenie o určení likvidačných zástupcov, 
k) Ppn (STA) 12-01 Prehľad o všetkých podnetoch a sťažnostiach klientov, 
l) Ppn (ZME) 13-99 Hlásenie o zmenách stanov a organizačnej štruktúry, 
m) Ppn (VZP) 14-01 Výkaz o záväzkoch z poistných zmlúv,  
n) Ppn (VPP) 15-99 Hlásenie o  všeobecných poistných podmienkach, osobitných 

poistných podmienkach, výpočte sadzieb poistného a technických 
rezerv poisťovne, 

o) Ppn (SUO) 16-99 Prehľad o splnení uloženého opatrenia, 
p) Ppn (BIL) 17-04 Bilancia aktív a pasív za pobočku, 
q) Ppn (VZS) 18-04 Výkaz ziskov a strát za pobočku, 
r) Ppn (VCM) 19-01  Výkaz o činnostiach vykonávaných mimo územia Slovenskej 

republiky, 
s) Ppn (PUN) 21-01 Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení, 
t) Ppn (VOS) 22-04 Výkaz o sprostredkovanom poistení,  
u) F (NBS) 24-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – 

stavy, 
v) F (NBS) 25-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – 

transakcie. 
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(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 22. Súčasťou príloh 
sú aj metodiky na vypracúvanie týchto výkazov. 
 

§ 2 
 

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), e), p) a u) sa vypracúvajú štvrťročne, 
z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných 
údajov a z auditovaných údajov k poslednému dňu účtovného roka, za ktorý sa vypracúvajú. 

 
(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d), q) a t) sa vypracúvajú štvrťročne, 

z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vždy za obdobie 
od začiatku kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných 
údajov a z auditovaných údajov vždy za celé účtovné obdobie, za ktoré sa výkaz vypracúva. 

 
(3) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. v) sa vypracúva štvrťročne, z priebežných údajov, 

predbežných údajov a z auditovaných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho 
štvrťroka vždy za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka do konca 
príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa výkaz vypracúva. 

 
(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h), i), m), r) a s) sa vypracúvajú ročne, 

z auditovaných údajov k poslednému dňu účtovného obdobia vždy za celé účtovné obdobie. 
Ak účtovné obdobie nie je zhodné s kalendárnym rokom, výkaz sa vypracúva ku koncu 
účtovného obdobia z auditovaných údajov vždy za celé účtovné obdobie a ku koncu 
kalendárneho roka z predbežných údajov za obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca 
kalendárneho roka. 

 
(5) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. k) sa vypracúva ročne, k poslednému dňu 

kalendárneho roka za obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca kalendárneho roka. 
 
(6) Výkazy neuvedené v odsekoch 1 až 5 sa vypracovávajú takto: 

a) hlásenia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho štvrťroka,  

b) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa vypracúva ku dňu určenia a ku dňu zmeny každého 
likvidačného zástupcu, 

c) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. l) sa vypracúva ku dňu schválenia zmien stanov valným 
zhromaždením a ku dňu prijatia rozhodnutia o zmene organizačnej štruktúry,  

d) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa vypracúva ku dňu schválenia 
1.  zmeny všeobecných poistných podmienok,  
2.  zmeny osobitných poistných podmienok,  
3.  zmeny výpočtov sadzieb poistného,  
4.  zmeny výpočtov technických rezerv,  
5.  nových všeobecných poistných podmienok,  
6.  nových osobitných poistných podmienok,  
7.  nových výpočtov sadzieb poistného,  
8.  nových výpočtov technických rezerv, 

e) prehľad podľa § 1 ods. 1 písm. o) sa vypracúva ku dňu, ktorý bol právoplatným 
rozhodnutím uložený ako deň splnenia uloženého opatrenia. 

 
 



čiastka 12/2008 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 4/2008 157 
__________________________________________________________________________________ 

 

§ 3 
 

(1) Výkazy poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní podľa § 1 ods. 1 sa 
predkladajú elektronicky takto: 
a) výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až e), p), q), t) až v) vypracované z priebežných 

a predbežných údajov sa predkladajú do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka 
a výkazy vypracované z auditovaných údajov do troch mesiacov po uplynutí účtovného 
obdobia, 

b) výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h), i), m), r) a s) vypracované z predbežných údajov sa 
predkladajú do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka a výkazy vypracované 
z auditovaných údajov do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, 

c)   výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. k) sa predkladá do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka, 
d) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa predkladá do piatich pracovných dní po uplynutí 

kalendárneho štvrťroka, 
e) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. g) sa predkladá do 30 dní po uplynutí kalendárneho 

štvrťroka, 
f) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa predkladá do siedmich pracovných dní odo dňa 

ustanovenia alebo zmeny likvidačného zástupcu, 
g) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. l) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa 

prijatia zmien stanov a organizačnej štruktúry, 
h) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa 

schválenia zmien alebo schválenia nových všeobecných poistných podmienok, osobitných 
poistných podmienok, výpočtu sadzieb poistného a technických rezerv, 

i) prehľad podľa § 1 ods. 1 písm. o) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty na splnenie uloženého opatrenia. 

 
(2) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 1 sa rozumie predkladanie 

výkazov  v aplikačnom programovom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT –
 Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej 
republiky.  
 

§ 4 
 

 (1) Poisťovňou vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až o) a písm. s) až v) sa 
predkladajú súhrnne za poisťovacie činnosti a zaisťovacie činnosti poisťovne vykonávané na 
území Slovenskej republiky, a v ostatných členských štátoch na základe práva slobodného 
poskytovania služieb bez zriadenia pobočky a prostredníctvom pobočky. 
 
 (2) Poisťovňou vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. p) a q) sa predkladajú za 
činnosti pobočiek poisťovne vo všetkých štátoch okrem Slovenskej republiky, v ktorých je 
poisťovňa oprávnená vykonávať poisťovacie činnosti prostredníctvom pobočky. 
 
 (3) Poisťovňou vyhotovený výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa predkladá za činnosť, 
ktorú poisťovňa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky a to prostredníctvom pobočky 
alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky.  
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(4) Pobočkou zahraničnej poisťovne vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až 
o) a písm. s) až v) sa predkladajú Národnej banke Slovenska za poisťovacie činnosti pobočky 
zahraničnej poisťovne vykonávané na území Slovenskej republiky.   
 

§ 5 
 

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2008. 
 

 

 

 
 

 
 

Ivan  Šramko v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:  odbor regulácie a metodiky riadenia rizík tel.: +421 2 5787 3301 
 oddelenie regulácie poisťovníctva   fax.: +421 2 5787 1118 
 
Vypracovali: Ing. Andrea Gondová, tel. č.: +421 2 5787 3404 
 Ing. Hana Pastorková, tel. č.: +421 2 5787 3413 
 Ing. Peter Paluš, tel. č.: +421 2 5787 3399 
 Mgr. Anna Grittersová, tel. č.: +421 2 5787 3396 



Metodika na vypracúvanie hlásenia Ppn (KML) 06-04

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Hlásenie ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa hlásenie zostavuje.

Poisťovňa vypĺňa časti 1 a 3 až 8.


Pobočka zahraničnej poisťovne vypĺňa časti 2 a 6 až 8.


Predmet činnosti sú činnosti, na ktoré bolo udelené poisťovni/pobočke zahraničnej poisťovne povolenie.


Vykonávané činnosti sú činnosti, ktoré poisťovňa/pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva. 

Vedúci zamestnanec poisťovne je vedúci zamestnanec poisťovne v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva. 


V kolónke Funkcia v časti Prokurista poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne sa vypĺňa pracovné zaradenie iné ako prokurista v rámci organizačnej štruktúry poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne.


V časti 7 a 8 sa v kolónke Dátum uvedie dátum začatia konania.


Použité skratky:


č.r.  číslo riadku,


tis. – tisíc.
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VZS) 18-04


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.


V kolónkach, kde sa vykazuje zmena stavu technických rezerv, sa uvádza kladné znamienko tam, kde je tvorba rezervy vyššia ako rozpustenie a záporné znamienko tam, kde je rozpustenie rezervy vyššie ako tvorba. 


V riadkoch č. 5, 15, 17, 18, 20, 22, 23 a 25 sa vykazujú zmeny časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


V riadkoch č. 6, 16, 19, 21 a 24 sa vykazujú podiely zaisťovateľa časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


V kolónke Zmena stavu technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených (r. 25) sa vykazuje zmena časti technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným  zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.

Skratky A1 až A6 a skratky B1 až B18 sú označenia poistných odvetví podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).


Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona o poisťovníctve.

Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,

r. – riadok, 

tis. – tisíc,


SKP - Slovenská kancelária poisťovateľov,


MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,


ŽP - životné poistenie,


NP – neživotné poistenie.
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cast1

		VZOR				Príloha č. 6 k opatreniu č. 4/2008

						Strana 1/8

						Ppn (KML) 06-04

		Hlásenie o kmeňovom liste

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne				IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala				Hlásenie ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1. Základné údaje o poisťovni				(údaje v tis. Sk)

				č. r.		Poisťovňa

		a		b		1

		Sídlo poisťovne

		Ulica a číslo		1

		Poštové smerovacie číslo a mesto		2

		Štát		3

		Korešpodenčná adresa poisťovne

		Ulica a číslo		4

		Poštové smerovacie číslo a mesto		5

		Telekomunikačné spojenie

		Číslo telefónu		6

		Číslo faxu		7

		E-mailová adresa		8

		Akcie

		Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)		9

		z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)		10

		prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)		11

		zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)		12

		ISIN akcií:		13

		IČE akcií:		14

		Iné

		Predmet činnosti		15

		Vykonávané činnosti		16

		Evidenčný počet zamestnancov		17

		Zodpovedný aktuár

		Meno a priezvisko		18

		Číslo telefónu, číslo faxu		19

		Osoba zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

		Meno a priezvisko		20

		Číslo telefónu, číslo faxu		21





cast2

						strana 2/8

						Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne				Stav ku dňu

		2. Základné údaje o pobočke zahraničnej poisťovne				(údaje v tis. Sk)

				č. r.		Pobočka zahraničnej poisťovne

		a		b		1

		Názov zahraničnej poisťovne		1

		Právna forma zahraničnej poisťovne		2

		Sídlo zahraničnej poisťovne

		Ulica a číslo		3

		Poštové smerovacie číslo a mesto		4

		Štát		5

		Telekomunikačné spojenie

		Číslo telefónu		6

		Číslo faxu		7

		E-mailová adresa		8

		Sídlo pobočky zahraničnej poisťovne

		Ulica a číslo		9

		Poštové smerovacie číslo a mesto		10

		Číslo telefónu		11

		Číslo faxu		12

		Vedúci pobočky

		Meno a priezvisko		13

		Funkcia		14

		Číslo telefónu, číslo faxu		15

		Zástupca vedúceho pobočky

		Meno a priezvisko		16

		Funkcia		17

		Číslo telefónu, číslo faxu		18

		Iné

		Finančné zdroje poskytnuté zahraničnou poisťovňou		19

		Predmet činnosti		20

		Vykonávané činnosti		21

		Evidenčný počet zamestnancov		22

		Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútorného auditu

		Meno a priezvisko		23

		Číslo telefónu, číslo faxu		24

		Zodpovedný aktuár

		Meno a priezvisko		25

		Číslo telefónu, číslo faxu		26

		Osoba zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

		Meno a priezvisko		27

		Číslo telefónu, číslo faxu		28





cast3

										strana 3/8

										Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								Stav ku dňu

		3. Člen štatutárneho orgánu poisťovne

		č.r.		Meno a priezvisko		Funkcia		Dátum vzniku funkcie		Číslo telefónu

		a		1		2		3		4
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												strana 4/8

												Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										Stav ku dňu

		4. Člen dozornej rady poisťovne

		č.r.		Meno a priezvisko		Funkcia v dozornej rade		Dátum vzniku funkcie		Zamestnávateľ		Číslo telefónu

		a		1		2		3		4		5





cast5

										strana 5/8

										Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								Stav ku dňu

		5. Vedúci zamestnanec poisťovne

		č.r.		Meno a priezvisko		Funkcia		Dátum vzniku funkcie		Číslo telefónu

		a		1		2		3		4
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										Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								Stav ku dňu

		6. Prokurista poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

		č.r.		Meno a priezvisko		Funkcia		Dátum vzniku funkcie		Číslo telefónu

		a		1		2		3		4
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												strana 7/8

												Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										Stav ku dňu

		7. Konania vedené voči poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovni iným subjektom ako Národnou bankou Slovenska										(v tis. Sk)

		č. r.		Dátum		Názov príslušného orgánu, ktorý koná vo veci		Druh konania		Uložená sankcia		Popis konania

		a		1		2		3		4		5
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												Ppn (KML) 06-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										Stav ku dňu

		8. Konania vedené voči poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne o podaniach a žalobách, ktorých rozhodnutie by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

		č. r.		Dátum		Navrhovateľ		Opis konania alebo petit žaloby		Výška finančného nároku (v tis. Sk)		Poznámka

		a		1		2		3		4		5






cast1

		VZOR														Príloha č. 17 k opatreniu č. 4/2008

																strana 1/2

																Ppn (VZS) 18-04

						Výkaz ziskov a strát za pobočku

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

																																strana 2/2

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz																														Ppn (VZS) 18-04

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala														Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne:														Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																(údaje sú v tis. Sk)																(údaje sú v tis. Sk)

								Kód štátu						Kód štátu										Kód štátu						Kód štátu

				č.
r.		Životné poistenie		Neživotné poistenie		Spolu		Životné poistenie		Neživotné poistenie		Spolu				č.
r.		Životné poistenie		Neživotné poistenie		Spolu		Životné poistenie		Neživotné poistenie		Spolu

		a		b		1		2		3		4		5		6		a		b		7		8		9		10		11		12

		Technické výnosy spolu		1														Technické výnosy spolu		1

		Čisté zaslúžené poistné		2														Čisté zaslúžené poistné		2

		Predpísané poistné v hrubej výške		3														Predpísané poistné v hrubej výške		3

		Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom		4														Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom		4

		Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške		5														Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške		5

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období		6														Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období		6

		Ostatné technické výnosy		7														Ostatné technické výnosy		7

		z toho: provízie od zaisťovateľov		8														z toho: provízie od zaisťovateľov		8

		provízie zo spolupoistenia		9														provízie zo spolupoistenia		9

		poplatky		10														poplatky		10

		Technické náklady spolu		11														Technické náklady spolu		11

		Náklady na poistné plnenia		12														Náklady na poistné plnenia		12

		Náklady na poistné plnenia v hrubej výške		13														Náklady na poistné plnenia v hrubej výške		13

		Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia		14														Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia		14

		Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške		15														Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške		15

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie		16														Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie		16

		Zmena stavu ostatných rezerv		17														Zmena stavu ostatných rezerv		17

		Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		18														Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		18

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		19														Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		19

		Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		20														Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		20

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		21														Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		21

		Zmena stavu technickej rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		22														Zmena stavu technickej rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		22

		Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške		23														Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške		23

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv		24														Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv		24

		Zmena stavu technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených		25														Zmena stavu technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených		25

		Prevádzkové náklady		26														Prevádzkové náklady		26

		Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		27														Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		27

		z toho: provízie		28														z toho: provízie		28

		marketing		29														marketing		29

		Správna réžia		30														Správna réžia		30

		z toho: provízie		31														z toho: provízie		31

		Ostatné technické náklady		32														Ostatné technické náklady		32

		z toho: príspevky SKP		33														z toho: príspevky SKP		33

		príspevky MV SR		34														príspevky MV SR		34

		Technický výsledok		35														Technický výsledok		35

		Finančné výnosy spolu		36														Finančné výnosy spolu		36

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy		37														Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy		37

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		38														Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		38

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		39														Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		39

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		40														Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		40

		Ostatné finančné výnosy		41														Ostatné finančné výnosy		41

		Finančné náklady spolu		42														Finančné náklady spolu		42

		Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy		43														Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy		43

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		44														Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		44

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		45														Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		45

		Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy		46														Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy		46

		Ostatné finančné náklady		47														Ostatné finančné náklady		47

		Finančný výsledok		48														Finančný výsledok		48

		Ostatné výnosy		49														Ostatné výnosy		49

		Ostatné náklady		50														Ostatné náklady		50

		Hospodársky výsledok pred zdanením		51														Hospodársky výsledok pred zdanením		51

		Splatná daň		52														Splatná daň		52

		Odložená daň		53														Odložená daň		53

		Hospodársky výsledok po zdanení		54														Hospodársky výsledok po zdanení		54






Metodika na vypracúvanie hlásenia Ppn (ZOA) 07-04

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Hlásenie ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa hlásenie zostavuje.

V kolónke Obchodné meno materskej spoločnosti akcionára poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne sa uvedie obchodné meno spoločnosti, ktorá je na vrchole konsolidovaného celku, do ktorého patrí akcionár poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne.


Použité skratky:


č.r.  číslo riadku,


tis. – tisíc.
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VCM) 19-01

Uvádzajú sa údaje za všetky členské štáty, v ktorých má poisťovňa na základe oznámenia oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť. Ak poisťovňa činnosť v sledovanom období nevykonávala, uvádzajú sa nuly.


Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.  


Na účely vykazovania sa poistnou zmluvou rozumie poistná zmluva podľa § 788 a 794 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Skupiny životného poistenia:


Poistenie pre prípad smrti je poistenie kryjúce riziko smrti (dočasné poistenie smrti, doživotné poistenie smrti).


Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked je poistenie na dožitie sa vopred určeného veku, poistenie na dožitie sa vopred určeného veku alebo skoršiu smrť, poistenie vena, poistenie na smrť spojené so sporením a garantovaným výnosom vložených prostriedkov.

Dôchodkové poistenie je životné poistenie s dojednanou výplatou poistného plnenia formou dôchodku, bez ohľadu či ide o dočasný alebo doživotný dôchodok.


Unit-Linked je životné poistenie spojené s investičným fondom.


Pripoistenie je poistenie pre prípad úrazu alebo choroby ak je pripoistením predchádzajúcich skupín životného poistenia. 

Skupiny neživotného poistenia:


Poistenie úrazu a choroby zahŕňa poistné odvetvia B1 - Poistenie úrazu a B2 - Poistenie choroby neživotného poistenia podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňa poistné odvetvie B10a - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvie B3 - Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na iných ako pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvia B4 - Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch, B5 - Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch, B6 - Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a B7 - Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie zodpovednosti dopravcu zahŕňa poistné odvetvia B10b - Poistenie zodpovednosti dopravcu, B11 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu a B12 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie majetku zahŕňa poistné odvetvia B8 - Poistenie škôd na inom majetku a B9 - Poistenie iných škôd na inom majetku vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa poistné odvetvie B13 - Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát zahŕňa poistné odvetvia B14 - Poistenie úveru, B15 - Poistenie kaucie a B16 - Poistenie rôznych finančných strát podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie právnej ochrany zahŕňa poistné odvetvie B17 - Poistenie právnej ochrany podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve definované podľa § 828a Občianskeho zákonníka.


Asistenčné poistenie zahŕňa poistné odvetvie B18 - Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.

Technické poistné sú všetky sumy poistného očistené o stornované poistné a o poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa poistných zmlúv za sledované obdobie. 


Ak poistná zmluva kryje riziká spadajúce do viacerých skupín neživotného poistenia, technické poistné sa rozdelí do skupín neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných taríf. Ak poistné nie je možné rozdeliť, pretože poistná tarifa bola určená jednotne pre všetky riziká, technické poistné sa uvedie v skupine neživotného poistenia hlavného rizika spolu.

Počet poistných zmlúv je počet všetkých platných poistných zmlúv ku koncu sledovaného obdobia. 

Technické poistné postúpené zaisťovateľovi je časť technického poistného, ktorá je podľa zaistnej zmluvy postúpená zaisťovateľovi za sledované obdobie. 


Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške (neznížené o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením). 


Provízie predstavujú sumu všetkých provízií (začiatočných aj následných) zúčtovaných do nákladov za sledované obdobie v členení na jednotlivé skupiny životného alebo neživotného poistenia.


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc.
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		VZOR																Príloha č. 7 k opatreniu č. 4/2008

																		Strana 1/2

																		Ppn (ZOA) 07-04

								Zoznam akcionárov

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																Stav ku dňu														strana 2/2

																																Ppn (ZOA) 07-04

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																				Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne												Stav ku dňu

		Akcionári poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne s podielom nad 1% upísaného základného imania

						Sídlo/Miesto trvalého pobytu akcionára						Počet akcií		Podiel na		Podiel na		Podiel na						Sídlo						Nepriamy podiel		Nepriamy podiel

		č.		Názov a právna forma akcionára/		Ulica a číslo		Obec		Kód štátu		vo vlastníctve		základnom imaní		základnom imaní		hlasovacích		č.		Obchodné meno materskej								na základnom		na hlasovacích

		r.		Priezvisko, meno, titul								(v ks)		(v tis. Sk)		(v %)		právach (v %)		r.		spoločnosti akcionára		Ulica a číslo		Obec		Kód štátu		imaní (v %)		právach (v %)

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		a		9		10		11		12		13		14
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		VZOR																				Príloha č. 18 k opatreniu č. 4/2008
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		Výkaz o činnostiach vykonávaných mimo územia Slovenskej republiky																				Ppn (VCM) 19-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz																				IČO

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz																																						strana 2/30																		strana 3/30																		strana 4/30																		strana 5/30																		strana 6/30																		strana 7/30																		strana 8/30																		strana 9/30																		strana 10/30

																																								Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01																		Ppn (VCM) 19-01
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (SUO) 16-99

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Predmet uloženého opatrenia  uvádza znenie opatrenia na nápravu porušenia tak, ako bolo uvedené v rozhodnutí Národnej banky Slovenska. Ak ich bolo viacero, každé jednotlivé opatrenie sa uvedie v samostatnom riadku.

Informácia o splnení alebo nesplnení uloženého opatrenia uvádza dôvod nesplnenia opatrenia. Ak bolo opatrenie splnené, uvedie sa spôsob, akým bolo predmetné opatrenie splnené.


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku.
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VOA) 05-04


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare deň/mesiac/rok (d.m.rrrr).

ISIN je identifikačné číslo cenného papiera („International Securities Identification Number“).


Identifikačné číslo skupiny je dvojciferný číselný kód stanovený poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne pre skupinu subjektov, ktoré tvoria konsolidovaný celok podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Registračné číslo je IČO alebo iné identifikačné číslo subjektu (emitenta, banky, správcu fondu, dlžníka, zmenečníka).


V kolónke Mena, Mena Put, Mena Call sa uvádza kód meny podľa číselníkov APS STATUS-DFT. 


Menou 1 v časti FX Termínované nástroje je hlavná mena v menovom páre a v časti Úrokové swapy je to mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu. V príslušnom stĺpci sa uvádza kód meny podľa  číselníkov APS STATUS-DFT. 


V kolónke Objem – mena 1 v časti FX Termínované nástroje je objem transakcie v hlavnej mene. Ak ide o predaj meny,  uvádza sa so záporným znamienkom.


Menou 2 v časti FX Termínované nástroje je vedľajšia mena, to znamená mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu  vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny a v časti Úrokové swapy je to je mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu.  .


V kolónke Objem – mena 2 v časti FX Termínované nástroje je objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa so záporným znamienkom. Ak bola uskutočnená transakcia v slovenských korunách, uvedená položka sa nevypĺňa.


Úroková sadzba v % p.a. je aktuálna výška úrokovej sadzby pri vkladoch alebo dlhových cenných papieroch. Pri nástrojoch s variabilnou sadzbou sa uvedie hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bázických bodov. 

Ak je viac termínovaných účtov alebo bežných účtov v jednom subjekte, je potrebné uviesť jednotlivé účty osobitne.


Úroková sadzba a volatilita sa vykazujú v číselnom formáte s dvoma desatinnými miestami napríklad „4,65“, bez uvedenia znaku „%“.


Bázické body k variabilnej sadzbe sa vykazujú v číselnom formáte s dvoma desatinnými miestami napríklad v prípade „3M BRIBOR+18“ v tvare „0,18“.

V kolónke Variabilná sadzba sa uvádza úroková sadzba( napríklad „6M EURIBOR“, „3M LIBOR“, „9M BRIBOR“.


V kolónke Báza úročenia sa uvádza „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.


Frekvencia je frekvencia  splácania - týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia istiny na konci „F“, nepravidelná „I“.


V kolónke Kód emitenta sa uvádzajú štvorciferné kódy pozostávajúce z dvoch častí:


Prvá časť obsahuje nasledovné kódy:

01
v prípade emitenta zo Slovenskej republiky,

02
v prípade emitenta z iného členského štátu EU,


03
v prípade emitenta z členského štátu OECD, ak nie je členom EU,


04
v prípade iných emitentov.


Druhá časť obsahuje nasledovné kódy emitentov: 

01
členský štát EU alebo OECD, centrálna banka členského štátu EU alebo centrálna banka členského štátu OECD,

02
Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj,

03
ostatní.

V kolónke Kód dlhopisu sa uvádzajú nasledovné kódy:

01
hypotekárny záložný list,

02
bankový dlhopis,

03
štátny dlhopis,

04
dlhopis miestnej samosprávy,

05
ostatné.

V kolónke Typ sa uvádza:


· v časti Úrokové deriváty FRA 1 pri kúpe alebo 0 pri predaji, 

· v časti FX Termínované nástroje 1 pre FX spot alebo 0 pre FX forward, 

· v časti Úrokové swapy 1 pri úrokovom swape alebo 0 pri menovom úrokovom swape, 

· v časti Menové opcie napríklad „plain vanilla“, „Double lock in“, „Up and In“, „Down and Out“, „Digital a


· v časti Úrokové opcie 1 pri nákupe opcie alebo 0 pri  predaji opcie.

V kolónke FRA sadzba v časti Úrokové deriváty FRA sa uvádza fixná sadzba dohodnutá v čase uzatvorenia obchodu.

V kolónke Kurz v časti FX Termínované nástroje sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.


V kolónke Nominál 1 v časti Úrokové swapy sa uvádza hodnota, ktorá slúži pre výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú od protistrany swapu.


V kolónke Dátum nominál 1 v časti Úrokové swapy sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 1. Ak dátum nie je uvedený, berie sa do úvahy dátum uvedený v kolónke Začiatok swapu.


Nominál 2 v časti Úrokové swapy je pomyselná hodnota, ktorá slúži pre výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane swapu.


V kolónke Dátum nominál 2 v časti Úrokové swapy sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 2. 


V kolónke Výmena nominálov v časti Úrokové swapy sa uvádza „ÁNO“ pri výmene nominálov alebo „NIE“ ak bol swap dohodnutý bez výmeny.


V kolónke Dátum úroková platba 1 v časti Úrokové swapy sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 1“. 


V kolónke Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma v časti Úrokové swapy sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a  to v tvare napríklad „6M PRIBOR“, „3M BRIBOR“, „12M LIBOR“ a podobne.


V kolónke Úroková sadzba, ktorá sa prijíma v časti Úrokové swapy ak sa prijíma variabilná úroková sadzba uvádzajú sa pipsy – bázické body; ak sa prijíma fixná sadzba, uvedie sa táto sadzba.


V kolónke Báza úročenia 1 v časti Úrokové swapy sa uvádza konvencia úročenia pre výpočet úrokových platieb z „Nominálu 1“.


V kolónke Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma v časti Úrokové swapy sa uvádza aktuálna    zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie. Vypĺňa sa, len  ak  sa prijíma variabilná úroková platba.


V kolónke Dátum úroková platba 2 s v časti Úrokové swapy a uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 2“. 


V kolónke Variabilná sadzba, ktorá sa platí v časti Úrokové swapy sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad „6M PRIBOR“, „3M BRIBOR“, „12M LIBOR“ a podobne. 


V kolónke Úroková sadzba, ktorá sa platí v časti Úrokové swapy ak sa platí variabilná úroková sadzba uvádzajú sa pipsy – bázické body; ak sa platí fixná sadzba, uvedie sa táto sadzba.


V kolónke Báza úročenia 2 v časti Úrokové swapy sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“,  „30E/360“ alebo „Act/Act“. Ide o konvenciu úročenia pre výpočet úrokových platieb z „Nominálu 2“.


V kolónke Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí v časti Úrokové swapy sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie. Vypĺňa sa, len ak sa platí variabilná úroková platba.


V kolónke Druh v časti Menové opcie sa uvádza „EU“ pri európskej opcii alebo „US“ pri americkej opcii.

V kolónke Druh operácie v časti Menové opcie sa uvádza 1 pri nákupe opcie alebo 0 pri predaji opcie.


Menový pár v časti Menové opcie sa uvádza v tvare napríklad „EUR/CZK“.


V kolónke Objem obchodu v mene call v časti Menové opcie sa uvádza suma len ako kladné číslo v príslušnej mene. Menou call sa rozumie mena, ktorá sa kupuje.


V kolónke Objem obchodu v mene put v časti Menové opcie sa uvádza suma len ako kladné číslo v príslušnej mene. Menou put sa rozumie mena, ktorá sa predáva.


V kolónke Expirácia v časti Menové opcie sa uvádza dátum expirácie opcie.


V kolónke Prémia celkom v SKK v časti Menové opcie a Úrokové opcie sa uvádza hodnota opcie, za ktorú bola opcia kúpená alebo predaná. 


V kolónke Amortizácia v časti Úrokové opcie sa uvádza 1 ak sa nominál postupne amortizuje a 0 v opačnom prípade.


V kolónke Barrier up v časti Menové opcie sa uvádza hodnota hornej bariéry menového páru pri bariérových opciách. Horná bariéra je taká hodnota menového páru, že pokiaľ kurz menového páru bude vyšší ako hodnota hornej bariéry, tak nastane špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte.


V kolónke Barrier down v časti Menové opcie sa uvádza hodnota dolnej bariéry menového páru pri bariérových opciách. Dolná bariéra je taká hodnota menového páru, že pokiaľ kurz menového páru bude nižší ako hodnota dolnej bariéry, tak nastane špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte.


V kolónke Delta opčného kontraktu v časti Menové opcie sa uvádza hodnota parametra delta opcie. Parameter delta vyjadruje zmenu hodnoty opcie vzhľadom na zmenu podkladového menového páru opcie.


V kolónke Typ obchodu v časti Úrokové opcie sa uvádza „Cap“ alebo „Floor“.


V kolónke Časové obdobie v časti Úrokové opcie sa uvádza obdobie, ktoré je predmetom opcie, napríklad „1M BRIBOR“, „3M LIBOR“, „6M EURIBOR“ a podobne.


V kolónke kótovaný / nekótovaný sa uvedie 1 ak cenný papier bol prijatý na trh kótovaných cenný papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov, v opačnom prípade sa uvedie 0.

V kolónke Vnorený derivát sa uvádza 1, ak je výplata úroku alebo istiny z cenného papiera naviazaná na vývoj iného podkladového aktíva; napríklad kreditný derivát alebo menový derivát. V opačnom prípade sa uvádza 0.

Zmenečník je zmenkový dlžník.

V kolónke Investície/Prevádzkové nehnuteľnosti sa uvedie 1, ak nehnuteľnosť bola nadobudnutá na investičné účely a 0, ak nehnuteľnosť bola nadobudnutá na prevádzkové účely. Nehnuteľnosti, ktoré sa považujú za jednu investíciu, sa vykazujú spolu.

V kolónke Objem kryjúci TR v ŽP v časti Nehnuteľnosti a Zmenky sa uvedie hodnota určená podľa opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve, v časti Pôžicky poisteným, Požičky zabezpečené a Iné sa uvedie hodnota v účtovníctve.

V kolónke Objem kryjúci TR v NP v časti Nehnuteľnosti a Zmenky sa uvedie hodnota určená podľa opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve, v časti Pôžicky poisteným a Požičky zabezpečené a Iné sa uvedie hodnota v účtovníctve.

V kolónke Objem kryjúci Objem kryjúci TR v Unit-Linked v časti Nehnuteľnosti, Bežný účet, Termínovaný účet, Pôžičky poisteným, Pôžičky zabezpečené, Zmenky a Iné sa uvedie hodnota v účtovníctve.

V kolónke Objem kryjúci garančný fond v časti Nehnuteľnosti, Bežný účet, Termínovaný účet, Pôžičky poisteným, Pôžičky zabezpečené, Zmenky a Iné sa uvedie hodnota v účtovníctve.

V kolónke Ostatné v časti Nehnuteľnosti, Bežný účet, Termínovaný účet, Pôžičky poisteným, Pôžičky zabezpečené, Zmenky a Iné sa uvedie hodnota v účtovníctve.

V časti Iné sa vypĺňajú finančné nástroje, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcich častiach.

Skratky:


TV
termínovaný vklad

HCPN
hodnota cenného papiera a nehnuteľností určená podľa opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve, vypĺňa v prípade cenných papierov a nehnuteľností, ktoré sú určené na krytie technických rezerv

NH
nominálna hodnota


HvÚ
hodnota v účtovníctve


AÚV
aktuálny úrokový výnos ak bol zaúčtovaný, ale zatiaľ nebol pripísaný


TR 
technické rezervy


TUM
technická úroková miera


ŽP
životné poistenie


NP
neživotné poistenie


p.a.
per annum

CP
cenný papier


č.r.
číslo riadku


tis.
tisíc


ks
kusy
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (BIL) 01-04

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.


V kolónke Investície v nehnuteľnostiach (r. 7) sa vykazujú pozemky a stavby vo vlastníctve poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne využívané na účely dosahovania výnosov z prenájmu alebo kapitálových výnosov.

V kolónke Účty časového rozlíšenia sa na strane aktív (r. 52) vykazujú príjmy budúcich období a náklady budúcich období a na strane pasív (r. 114) sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. 

V kolónke Fond vyrovnávacej rezervy (r. 65) sa vykazuje suma, ktorá bola vytvorená ako   Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík.

V kolónke Záväzky (r. 76) sa vykazuje suma riadkov 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 96, 98, 104, 111, 114 a 115.

V kolónke Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených (r. 93) sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


V kolónke Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie rizika v mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv (r. 95) sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré nespĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


V riadkoch č. 86 až 92 sa vykazujú časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


V riadku č. 94 sa vykazujú časti technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, 
ktoré nespĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


V kolónke Charakteristika podsúvahovej položky sa uvedie stručný popis príslušnej podsúvahovej položky. 


Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,

r. – riadok,

tis. – tisíc,

ŽP- životné poistenie,


NP - neživotné poistenie,


AZ – ŽP – aktívne zaistenie v životnom poistení,


AZ – NP – aktívne zaistenie v neživotnom poistení.
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (BIL) 17-04

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.


V položke Investície v nehnuteľnostiach (r. 7) sa vykazujú pozemky a stavby vo vlastníctve poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne využívané na účely dosahovania výnosov z prenájmu alebo kapitálových výnosov.

V položke Účty časového rozlíšenia sa na strane aktív (r. 52) vykazujú príjmy budúcich období a náklady budúcich období a na strane pasív (r. 114) sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. 

V položke Fond vyrovnávacej rezervy (r. 65) sa vykazuje suma, ktorá bola vytvorená ako   Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík.

V položke Záväzky (r. 76) sa vykazuje suma riadkov 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 96, 98, 104, 111, 114 a 115.

V položke Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených (r. 93) sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


V položke Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie rizika v mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv (r. 95) sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré nespĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


V riadkoch č. 86 až 92 sa vykazujú časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 

V riadku č. 94 sa vykazujú časti technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, 
ktoré nespĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,

r. – riadok,

tis. – tisíc.
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		VZOR																								Príloha č. 2 k opatreniu č. 4/2008

																										strana 1/7

																										Ppn (VZS) 02-04

												Výkaz ziskov a strát

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																								IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz																																																strana 3/7																						strana 5/7

																																																		Ppn (VZS) 02-04																						Ppn (VZS) 02-04

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																								Stav ku dňu

																												Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																						Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																										(údaje v tis. Sk)																								(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk)

				č.r.				Životné poistenie														Neživotné poistenie								č.r.		Neživotné poistenie																						č.r.		Neživotné poistenie												Aktívne zaistenie

						Spolu		Spolu		A1		A2		A3		A4		A5		A6		Spolu		B1		B2						B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12						B13		B14		B15		B16		B17		B18		Spolu		ŽP		NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		a		b		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		a		b		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		Technické výnosy spolu		1																								Technické výnosy spolu		1																						Technické výnosy spolu		1

		Čisté zaslúžené poistné		2																								Čisté zaslúžené poistné		2																						Čisté zaslúžené poistné		2

		Predpísané poistné v hrubej výške		3																								Predpísané poistné v hrubej výške		3																						Predpísané poistné v hrubej výške		3

		Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom		4																								Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom		4																						Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom		4

		Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške		5																								Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške		5																						Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške		5

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období		6																								Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období		6																						Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období		6

		Ostatné technické výnosy		7																								Ostatné technické výnosy		7																						Ostatné technické výnosy		7

		z toho: provízie od zaisťovateľov		8																								z toho: provízie od zaisťovateľov		8																						z toho: provízie od zaisťovateľov		8

		provízie zo spolupoistenia		9																								provízie zo spolupoistenia		9																						provízie zo spolupoistenia		9

		poplatky		10																								poplatky		10																						poplatky		10

		Technické náklady spolu		11																								Technické náklady spolu		11																						Technické náklady spolu		11

		Náklady na poistné plnenia		12																								Náklady na poistné plnenia		12																						Náklady na poistné plnenia		12

		Náklady na poistné plnenia v hrubej výške		13																								Náklady na poistné plnenia v hrubej výške		13																						Náklady na poistné plnenia v hrubej výške		13

		Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia		14																								Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia		14																						Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia		14

		Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške		15																								Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške		15																						Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške		15

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie		16																								Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie		16																						Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie		16

		Zmena stavu ostatných rezerv		17																								Zmena stavu ostatných rezerv		17																						Zmena stavu ostatných rezerv		17

		Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		18																								Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		18																						Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		18

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		19																								Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		19																						Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške		19

		Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		20																								Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		20																						Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		20

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		21																								Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		21																						Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške		21

		Zmena stavu rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		22																								Zmena stavu technickej rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		22																						Zmena stavu technickej rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		22

																										strana 2/7																								strana 4/7																						strana 6/7

																										Ppn (VZS) 02-04																								Ppn (VZS) 02-04																						Ppn (VZS) 02-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																								Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																						Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

																										(údaje v tis. Sk)																								(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk)

				č.r.				Životné poistenie														Neživotné poistenie								č.r.		Neživotné poistenie																						č.r.		Neživotné poistenie												Aktívne zaistenie

						Spolu		Spolu		A1		A2		A3		A4		A5		A6		Spolu		B1		B2						B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12						B13		B14		B15		B16		B17		B18		Spolu		ŽP		NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		a		b		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		a		b		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške		23																								Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške		23																						Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške		23

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv		24																								Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv		24																						Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv		24

		Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených		25																								Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených		25																						Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených		25

		Prevádzkové náklady		26																								Prevádzkové náklady		26																						Prevádzkové náklady		26

		Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		27																								Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		27																						Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		27

		z toho: provízie		28																								z toho: provízie		28																						z toho: provízie		28

		marketing		29																								marketing		29																						marketing		29

		Správna réžia		30																								Správna réžia		30																						Správna réžia		30

		z toho: provízie		31																								z toho: provízie		31																						z toho: provízie		31

		Ostatné technické náklady		32																								Ostatné technické náklady		32																						Ostatné technické náklady		32

		z toho: príspevky SKP		33																								z toho: príspevky SKP		33																						z toho: príspevky SKP		33

		príspevky MV SR		34																								príspevky MV SR		34																						príspevky MV SR		34

		Technický výsledok		35																								Technický výsledok		35																						Technický výsledok		35

		Finančné výnosy spolu		36																								Finančné výnosy spolu		36																						Finančné výnosy spolu		36

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy		37																								Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy		37																						Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy		37

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		38																								Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		38																						Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		38

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		39																								Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		39																						Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		39

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		40																								Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		40																						Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		40

		Ostatné finančné výnosy		41																								Ostatné finančné výnosy		41																						Ostatné finančné výnosy		41

		Finančné náklady spolu		42																								Finančné náklady spolu		42																						Finančné náklady spolu		42

		Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy		43																								Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy		43																						Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy		43

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		44																								Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		44																						Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		44

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		45																								Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		45																						Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		45

		Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy		46																								Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy		46																						Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy		46

		Ostatné finančné náklady		47																								Ostatné finančné náklady		47																						Ostatné finančné náklady		47

		Finančný výsledok		48																								Finančný výsledok		48																						Finančný výsledok		48

		Ostatné výnosy		49																								Ostatné výnosy		49																						Ostatné výnosy		49

		Ostatné náklady		50																								Ostatné náklady		50																						Ostatné náklady		50

		Hospodársky výsledok pred zdanením		51																								Hospodársky výsledok pred zdanením		51																						Hospodársky výsledok pred zdanením		51

		Splatná daň		52																								Splatná daň		52																						Splatná daň		52

		Odložená daň		53																								Odložená daň		53																						Odložená daň		53

		Hospodársky výsledok po zdanení		54																								Hospodársky výsledok po zdanení		54																						Hospodársky výsledok po zdanení		54
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																						Ppn (VZS) 02-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

																						(v tis. Sk)

				č.
r.		Štátne dlhopisy		Korporátne a bankové dlhopisy		Hypotekárne záložné listy		Akcie kótované na burze cenných papierov		Nekótované akcie		Nehnuteľnosti slúžiace na prevádzku		Ostatné nehnuteľnosti		Termínované vklady		Iné

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Finančné výnosy

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy v životnom poistení		1

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		2

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		3

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy v neživotnom poistení		4

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		5

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		6

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		7

		Finančné náklady

		Náklady z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy v životnom poistení		8

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		9

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		10

		Náklady z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy v neživotnom poistení		11

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa		12

		Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient		13

		Náklady z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		14
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		VZOR														Príloha č. 16 k opatreniu č. 4/2008

																strana 1/8

																Ppn (BIL) 17-04

				Bilancia aktív a pasív za pobočku

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz																														strana 5/8

																																Ppn (BIL) 17-04

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala														Stav ku dňu

																		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																(údaje v tis. Sk)																(údaje v tis. Sk)

		AKTÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu				AKTÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu

						Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)		Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)						Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)		Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)

		a		b		1		2		3		4		5		6		a		b		7		8		9		10		11		12

		Majetkové podiely		1														Majetkové podiely		1

		Podiely v dcérskych spoločnostiach		2														Podiely v dcérskych spoločnostiach		2

		Podiely v spoločných podnikoch		3														Podiely v spoločných podnikoch		3

		Podiely v pridružených podnikoch		4														Podiely v pridružených podnikoch		4

		Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí		5														Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí		5

		Pozemky a stavby		6														Pozemky a stavby		6

		z toho: investície v nehnuteľnostiach		7														z toho: investície v nehnuteľnostiach		7

		neprevádzkové		8														neprevádzkové		8

		Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate		9														Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate		9

		Nederivátové		10														Nederivátové		10

		z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		11														z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		11

		Derivátové		12														Derivátové		12

		Finančné nástroje na predaj		13														Finančné nástroje na predaj		13

		z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		14														z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		14

		Finančné nástroje držané do splatnosti		15														Finančné nástroje držané do splatnosti		15

		Finančné umiestnenie v mene poistených		16														Finančné umiestnenie v mene poistených		16

		Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie		17														Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie		17

		Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky		18														Poskytnuté úvery, vkaldy a iné pohľadávky		18

		z toho: termínované vklady v bankách		19														z toho: termínované vklady v bankách		19

		pôžičky poskytnuté  poisteným		20														pôžičky poskytnuté  poisteným		20

		Vklady pri aktívnom zaistení		21														Vklady pri aktívnom zaistení		21

		Pohľadávky z poistenia a zaistenia		22														Pohľadávky z poistenia a zaistenia		22

		Voči poisteným		23														Voči poisteným		23

		Zo spolupoistenia		24														Zo spolupoistenia		24

		Voči sprostredkovateľom		25														Voči sprostredkovateľom		25

		Voči zaisťovateľom		26														Voči zaisťovateľom		26

		Regresy		27														Regresy		27

		Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia		28														Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia		28
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																Ppn (BIL) 17-04																Ppn (BIL) 17-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

																(údaje v tis. Sk)																(údaje v tis. Sk)

		AKTÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu				AKTÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu

						Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)		Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)						Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)		Stav (v hrubej výške)		Oprávky a opravné položky		Stav (v čistej výške)

		a		b		1		2		3		4		5		6		a		b		7		8		9		10		11		12

		Podiely zaisťovateľov na technických rezervách		29														Podiely zaisťovateľov na technických rezervách		29

		Technická rezerva na poistné budúcich období		30														Technická rezerva na poistné budúcich období		30

		Technická rezerva na poistné plnenia		31														Technická rezerva na poistné plnenia		31

		Technická rezerva na poistné prémie a zľavy		32														Technická rezerva na poistné prémie a zľavy		32

		Technická rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		33														Technická rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		33

		Technická rezerva na životné poistenie		34														Technická rezerva na životné poistenie		34

		Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík		35														Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík		35

		Ďalšie technické rezervy		36														Ďalšie technické rezervy		36

		Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty		37														Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty		37

		Pokladničné hodnoty		38														Pokladničné hodnoty		38

		Bežné účty v bankách		39														Bežné účty v bankách		39

		Termínované vklady v bankách		40														Termínované vklady v bankách		40

		Ostatné		41														Ostatné		41

		Hmotný hnuteľný majetok		42														Hmotný hnuteľný majetok		42

		Nehmotný majetok		43														Nehmotný majetok		43

		Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		44														Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		44

		Poistné zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu		45														Poistné zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu		45

		Softvér		46														Softvér		46

		Goodwill		47														Goodwill		47

		Ostatné		48														Ostatné		48

		Daňové pohľadávky		49														Daňové pohľadávky		49

		z toho: bežná daňová pohľadávka		50														z toho: bežná daňová pohľadávka		50

		odložená daňová pohľadávka		51														odložená daňová pohľadávka		51

		Účty časového rozlíšenia		52														Účty časového rozlíšenia		52

		Neobežné aktíva určené na predaj		53														Neobežné aktíva určené na predaj		53

		Ostatné aktíva		54														Ostatné aktíva		54

		z toho: poskytnuté preddavky		55														z toho: poskytnuté preddavky		55

		Aktíva celkom		56														Aktíva celkom		56
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																Ppn (BIL) 17-04																Ppn (BIL) 17-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

																(údaje v tis. Sk)																(údaje v tis. Sk)

		PASÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu				PASÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu

										Stav						Stav										Stav						Stav

		a		b		1		2		3		4		5		6		a		b		7		8		9		10		11		12

		Vlastné imanie		57														Vlastné imanie		57

		Základné imanie		58														Základné imanie		58

		z toho: Upísané základné imanie splatené		59														z toho: Upísané základné imanie splatené		59

		Vlastné akcie		60														Vlastné akcie		60

		Emisné ážio		61														Emisné ážio		61

		Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne		62														Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne		62

		Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku		63														Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku		63

		z toho: rezervné fondy		64														z toho: rezervné fondy		64

		Fond vyrovnávacej rezervy		65														Fond vyrovnávacej rezervy		65

		Ostatné kapitálové fondy		66														Ostatné kapitálové fondy		66

		Oceňovacie rozdiely		67														Oceňovacie rozdiely		67

		Z prepočtu zabezpečovacích derivátov		68														Z prepočtu zabezpečovacích derivátov		68

		Z ocenenia finančných nástrojov na predaj		69														Z ocenenia finančných nástrojov na predaj		69

		Z ocenenia pozemkov a stavieb		70														Z ocenenia pozemkov a stavieb		70

		Ostatné		71														Ostatné		71

		Vlastnosti ľubovoľnej účasti		72														Vlastnosti ľubovoľnej účasti		72

		Hospodársky výsledok minulých rokov		73														Hospodársky výsledok minulých rokov		73

		Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období		74														Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období		74

		Hospodársky výsledok bežného obdobia		75														Hospodársky výsledok bežného obdobia		75

		Záväzky		76														Záväzky		76

		Podriadené záväzky		77														Podriadené záväzky		77

		Prijaté úvery a pôžičky		78														Prijaté úvery a pôžičky		78

		z toho: vydané dlhové cenné papiere		79														z toho: vydané dlhové cenné papiere		79

		úvery prijaté od spriaznených osôb		80														úvery prijaté od spriaznených osôb		80

		úvery od bánk		81														úvery od bánk		81

		záväzky z finančného leasingu		82														záväzky z finančného leasingu		82

		Vklady pri pasívnom zaistení		83														Vklady pri pasívnom zaistení		83

		Záporná  reálna hodnota derivátových operácii na obchodovanie		84														Záporná  reálna hodnota derivátových operácii na obchodovanie		84

		Záporná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie		85														Záporná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie		85
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		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

																(údaje v tis. Sk)																(údaje v tis. Sk)

		PASÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu				PASÍVA		č. r.				Kód štátu						Kód štátu

										Stav						Stav										Stav						Stav

		a		b		1		2		3		4		5		6		a		b		7		8		9		10		11		12

		Rezervy na poistné zmluvy		86														Rezervy na poistné zmluvy		86

		Rezerva na poistné budúcich období		87														Rezerva na poistné budúcich období		87

		Rezerva na poistné plnenia		88														Rezerva na poistné plnenia		88

		Rezerva na poistné prémie a zľavy		89														Rezerva na poistné prémie a zľavy		89

		Rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		90														Rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		90

		Rezerva na životné poistenie		91														Rezerva na životné poistenie		91

		Ďalšie rezervy		92														Ďalšie rezervy		92

		Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených		93														Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených		93

		Finančné záväzky z investičných zmlúv		94														Finančné záväzky z investičných zmlúv		94

		z toho: Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie rizika v  mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv		95														z toho: Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie rizika v  mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv		95

		Netechnické  rezervy		96														Netechnické  rezervy		96

		z toho: dlhodobé zamestnanecké pôžitky		97														z toho: dlhodobé zamestnanecké pôžitky		97

		Záväzky z poistenia a zaistenia		98														Záväzky z poistenia a zaistenia		98

		Voči poisteným		99														Voči poisteným		99

		Zo spolupoistenia		100														Zo spolupoistenia		100

		Voči sprostredkovateľom		101														Voči sprostredkovateľom		101

		Voči zaisťovateľom		102														Voči zaisťovateľom		102

		Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia		103														Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia		103

		Krátkodobé zamestnanecké pôžitky		104														Krátkodobé zamestnanecké pôžitky		104

		Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti		105														Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti		105

		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		106														Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		106

		Sociálna poisťovňa		107														Sociálna poisťovňa		107

		Zdravotné poisťovne		108														Zdravotné poisťovne		108

		Sociálny fond		109														Sociálny fond		109

		Ostatné		110														Ostatné		110

		Daňové záväzky		111														Daňové záväzky		111

		z toho bežný daňový záväzok		112														z toho bežný daňový záväzok		112

		odložený daňový záväzok		113														odložený daňový záväzok		113

		Účty časového rozlíšenia		114														Účty časového rozlíšenia		114

		Ostatné záväzky		115														Ostatné záväzky		115

		z toho: prijaté preddavky		116														z toho: prijaté preddavky		116

		Pasíva celkom		117														Pasíva celkom		117






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VZS) 02-04


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.


V kolónkach, kde sa vykazuje zmena stavu technických rezerv, sa uvádza kladné znamienko tam, kde je tvorba rezervy vyššia ako rozpustenie a záporné znamienko tam, kde je rozpustenie rezervy vyššie ako tvorba. 


V riadkoch č. 5, 15, 17, 18, 20, 22, 23 a 25 sa vykazujú zmeny časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


V riadkoch č. 6, 16, 19, 21 a 24 sa vykazujú podiely zaisťovateľa časti príslušných technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 


V kolónke Zmena stavu technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených (r. 25) sa vykazuje zmena časti technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným  zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.

Skratky A1 až A6 a skratky B1 až B18 sú označenia poistných odvetví podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).


Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona o poisťovníctve.

Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,

r. – riadok, 

tis. – tisíc,


SKP - Slovenská kancelária poisťovateľov,


MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,


ŽP - životné poistenie,


NP – neživotné poistenie.

PAGE  




PredpisPoistne

		VZOR										Príloha č. 3 k opatreniu č. 4/2008
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												Ppn (PTZ) 03-04

		Výkaz o poistnom trhu životného poistenia

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala										Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1.  Predpísané poistné										(v tis. Sk, počty v ks)

				č.r.		Typ poistenia

						jednorazové		bežné		mimoriadne		skupinové

		a		b		1		2		3		4

		Poistenie pre prípad smrti

		Technické poistné		1

		Počet poistných zmlúv		2

		Ročné poistné		3

		z toho: nová produkcia		4

		Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		5

		Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked

		Technické poistné		6

		Počet poistných zmlúv		7

		Ročné poistné		8

		z toho: nová produkcia		9

		Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		10

		Dôchodkové poistenie

		Technické poistné		11

		Počet poistných zmlúv		12

		Ročné poistné		13

		z toho: nová produkcia		14

		Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		15

		Unit-Linked

		Technické poistné		16

		Počet poistných zmlúv		17

		Ročné poistné		18

		z toho: nová produkcia		19

		Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		20

		Pripoistenie

		Technické poistné		21

		Počet poistných zmlúv		22

		Ročné poistné		23

		z toho: nová produkcia		24

		Zaslúžené poistné		25

		Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		26

		Aktívne zaistenie

		Zaistné		27

		Počet zaistných zmlúv		28

		Zaslúžené zaistné		29





PoistneZmluvy
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																Ppn (PTZ) 03-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

		2.  Poistné zmluvy														(v tis. Sk, počty v ks)

				č.
r.		Poistenie
smrti		Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked		Dôchodkové poistenie		Unit-Linked		Pripoistenie		Aktívne zaistenie		Sumár

		a		b		1		2		3		4		5		6		8

		Náklady

		Prevádzkové náklady		1														0

		Časovo rozlíšené obstarávacie
náklady na poistné zmluvy		2														0

		Poistné udalosti

		Poistné/zaistné plnenia		3														0

		z toho: úmrtie		4

		dožitie		5

		dôchodok		6

		odkup		7

		smrť úrazom		8

		kritické choroby		9

		úraz		10

		invalidita		11

		iné		12

		Počet poistných/zaistných plnení		13														0

		z toho: úmrtie		14														0

		dožitie		15														0

		dôchodok		16														0

		odkup		17														0

		smrť úrazom		18

		kritické choroby		19														0

		úraz		20

		invalidita		21

		iné		22
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																Ppn (PTZ) 03-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

																(v tis. Sk, počty v ks)		0

		Technické rezervy

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS		23														0

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR		24														0

		Technická rezerva na poistné
budúcich období		25														0

		Technická rezerva na životné poistenie		26														0

		z toho: rezerva na podiel na výnosoch		27

		deficitná rezerva dotvorená na
                 základe testu dostatočnosti rezerv		28

		Technická rezerva na krytie rizika z investovania v mene poistených		29														0

		Technická rezerva na poistné prémie a zľavy		30														0

		Ďalšie technické rezervy		31														0

		Zaistenie

		Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi		32														0

		Poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi		33														0

		Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi		34														0

		z toho: technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS		35

		technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR		36

		technická rezerva na poistné budúcich období		37

		Provízie prijaté od zaisťovateľa		38

		Ostatné výnosy/náklady		39






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (PTZ) 03-04

Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.  


Na účely vykazovania sa poistnou zmluvou rozumie poistná zmluva podľa § 788 a 794 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Skupiny životného poistenia: 


Poistenie pre prípad smrti je poistenie kryjúce riziko smrti (dočasné poistenie smrti, doživotné poistenie smrti).


Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked je poistenie na dožitie sa vopred určeného veku, poistenie na dožitie sa vopred určeného veku alebo skoršiu smrť, poistenie vena, poistenie na smrť spojené so sporením a garantovaným výnosom vložených prostriedkov.

Dôchodkové poistenie je životné poistenie s dojednanou výplatou poistného plnenia formou dôchodku, bez ohľadu či ide o dočasný alebo doživotný dôchodok.


Unit-Linked je životné poistenie spojené s investičným fondom.


Pripoistenie je poistenie pre prípad úrazu alebo choroby ak je pripoistením predchádzajúcich skupín životného poistenia. 

Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona o poisťovníctve.

Technické poistné sú všetky sumy poistného upravené o stornované poistné a o poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa poistných zmlúv za sledované obdobie. 


Technické poistné sa uvedie v členení podľa skupín životného poistenia. Ak nie je možné samostatne vyčísliť technické poistné pripoistenia, uvedie sa technické poistné v skupine životného poistenia hlavného krytia spolu.


Technické poistné pre jednotlivé skupiny podľa druhu poisteného rizika sa rozčlení na jednorazové, bežné, mimoriadne alebo skupinové technické poistné (v pripoisteniach len na  jednorazové, bežné alebo skupinové technické poistné). 


Zaistné sú všetky sumy zaistného upravené o stornované zaistné splatné podľa zaistných zmlúv za sledované obdobie.

Počet poistných zmlúv je počet všetkých platných poistných zmlúv ku koncu sledovaného obdobia. Počet poistných zmlúv sa uvedie v členení podľa skupín životného poistenia. 


V prípade pripoistenia sa poistná zmluva do počtu poistných zmlúv zaráta počtom taríf pripoistenia (napríklad poistenie smrti v dôsledku úrazu, pripoistenie kritických chorôb,....). Počet poistných zmlúv pre jednotlivé skupiny sa rozčlení na počet poistných zmlúv s bežne, jednorazovo alebo skupinovo predpísaným poistným.


Počet zaistných zmlúv je počet všetkých platných zaistných zmlúv ku koncu sledovaného obdobia.

Ročné poistné je zročnené technické poistné pre poistné zmluvy platné ku koncu sledovaného obdobia. Pod zročneným technickým poistným sa pri poistných zmluvách s bežne plateným poistným rozumie splátka poistného x frekvencia splátok. Pod zročneným poistným sa pri poistných zmluvách s jednorazovo plateným poistným rozumie splatné poistné sledovaného obdobia (ak jednorazové poistné bolo splatné v predchádzajúcich obdobiach ročné poistné je 0).


Osobitne sa uvedie ročné poistné pri zmluvách so začiatkom účinnosti v sledovanom období (nová produkcia).

Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy je technické poistné pre zmluvy so začiatkom účinnosti v sledovanom období, ale ku koncu sledovaného obdobia neplatné (poistná doba < 1 rok).


Zaslúžené poistné sú všetky sumy poistného, ktoré slúžia na krytie rizika a nákladov 
v sledovanom období. Zvyčajne sa ráta ako hrubé technické poistné upravené o zmenu rezervy na poistné budúcich období. 

Zaslúžené zaistné sú všetky sumy zaistného, ktoré slúžia na krytie rizika a nákladov 
aktívneho zaistenia v sledovanom období.

Prevádzkové náklady sú suma všetkých prevádzkových nákladov za sledované obdobie 
v členení na jednotlivé skupiny životného poistenia.

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sú zhodné so súvahovou položkou Obstarávacie náklady na poistné zmluvy v členení podľa skupín životného poistenia.

Poistné/zaistné plnenia sú náklady na poistné/zaistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných/zaistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške t.j. neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným/zaistným plnením.


Počet poistných/zaistných plnení je celkový počet poistných/zaistných udalostí, na ktorých bola aspoň jedna výplata poistného/zaistného plnenia za sledované obdobie. (t.j. bez nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí). 


Deficitná rezerva dotvorená na základe testu dostatočnosti rezerv je časť technickej rezervy na životné poistenie vytvorenej v dôsledku zistenej nedostatočnosti technickej rezervy na životné poistenie. 

Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí v hrubej výške t. j. neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.

Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.


Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi je časť technického poistného/zaistného, ktorá je podľa zaistnej zmluvy postúpená zaisťovateľovi za sledované obdobie. Technické poistné postúpené zaisťovateľovi sa uvedie v členení podľa skupín životného poistenia.


Poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi sú náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi za sledované obdobie v hrubej výške, t.j. neznížené o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením. 


Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi je celková výška technických rezerv postúpených zaisťovateľovi ku koncu sledovaného obdobia v členení podľa skupín životného poistenia.

Provízie prijaté od zaisťovateľa je suma všetkých provízií vrátane podielu na zisku zaisťovateľa prijatých od zaisťovateľa v sledovanom období v členení podľa skupín životného poistenia.


Použité skratky:

č.r. - číslo riadku,


tis. - tisíc,


ks – kusy,


RBNS – poistné udalosti nahlásené ale do konca bežného účtovného obdobia nevybavené,


IBNR - poistné udalosti vzniknuté ale v bežnom účtovnom období nenahlásené.
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		Neživotné poistenie		č.
r.		Poistenie úrazu a choroby		z toho individuálne zdravotné poistenie		Poistenie zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch		Poistenie škôd na iných ako pozemných dopravných prostriedkoch		Poistenie zodpovednosti dopravcu		Neživotné poistenie		č.
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		Poistné/zaistné																Poistné

		Technické poistné / zaistné		1														Technické poistné / zaistné		1

		z toho: krátkodobé poistenie
                 (poistná doba < 1 rok)		2														z toho: krátkodobé poistenie
                 (poistná doba < 1 rok)		2

		z toho: zo spolupoistenia		3														z toho: zo spolupoistenia		3

		Ročné poistné/zaistné		4														Ročné poistné/zaistné		4

		z toho: nová produkcia		5														z toho: nová produkcia		5

		prolongované zmluvy		6														prolongované zmluvy		6

		Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		7														Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy		7

		Počet poistných/zaitných zmlúv		8														Počet poistných/zaitných zmlúv		8

		z toho: nová produkcia		9														z toho: nová produkcia		9

		prolongované zmluvy		10														prolongované zmluvy		10

		z toho: krátkodobé poistenie
                 (poistná doba < 1 rok)		11														z toho: krátkodobé poistenie
                 (poistná doba < 1 rok)		11

		Prijaté poistné/zaistné		12														Prijaté poistné/zaistné		12
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		Zaslúžené poistné/zaistné		14														Zaslúžené poistné/zaistné		14

		Náklady																Náklady

		Prevádzkové náklady		15														Prevádzkové náklady		15

		Časovo rozlíšené obstarávacie
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náklady na poistné zmluvy		16
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		Poistné/zaistné udalosti																Poistné udalosti

		Poistné/zaistné plnenia		17														Poistné plnenia		17

		Počet poistných/zaistných plnení		18														Počet poistných plnení		18

		Rezervy																Rezervy poisťovacia činnosť

		Technická rezerva
na poistné plnenie časť RBNS		19														Technická rezerva
na poistné plnenie časť RBNS		19

		Technická rezerva
na poistné plnenie časť IBNR		20														Technická rezerva
na poistné plnenie časť IBNR		20

		Technická rezerva
na poistné budúcich období		21														Technická rezerva
na poistné budúcich období		21

		z toho: technická rezerva na neukončené riziká		22														z toho: technická rezerva na neukončené riziká		22

		Technická rezerva
na poistné prémie a zľavy		23														Technická rezerva
na poistné prémie a zľavy		23

		Ďalšie technické rezervy		24														Ďalšie technické rezervy		24

		z toho: technická rezerva
                 na záväzok voči SKP		25														z toho: technická rezerva
                 na záväzok voči SKP		25

		Rezerva na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík		26														Rezerva na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík		26

		Iné netechnické rezervy vzťahujúce sa
k záväzkom z poistných/zaistných zmlúv		27														Iné netechnické rezervy vzťahujúce sa
k záväzkom z poistných zmlúv		27

		z toho: netechnická rezerva
                  na záväzok voči SKP		28														z toho: netechnická rezerva
                  na záväzok voči SKP		28

		Zaistenie																Zaistenie

		Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi		29														Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi		29

		Poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi		30														Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi		30

		Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi		31														Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi		31

		z toho: technická rezerva na poistné
                plnenie  časť RBNS		32														z toho: technická rezerva na poistné/zaistné
                plnenie  časť RBNS		32

		technická rezerva na poistné
                plnenie  časť IBNR		33														z toho: technická rezerva na poistné/zaistné
                plnenie  časť IBNR		33

		technická rezerva na poistné 
                 budúcich období		34														technická rezerva na poistné budúcich
                 období		34

		Provízie prijaté od zaisťovateľa		35														Provízie prijaté od zaisťovateľa		35

		Ostatné výnosy/náklady		36														Ostatné výnosy/náklady		36






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (PTN) 04-04


Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.

Na účely vykazovania sa poistnou zmluvou rozumie poistná zmluva podľa § 788 a 794 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Skupiny neživotného poistenia:


Poistenie úrazu a choroby zahŕňa poistné odvetvia B1 - Poistenie úrazu a B2 - Poistenie choroby neživotného poistenia podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňa poistné odvetvie B10a - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvie B3 - Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na iných ako pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvia B4 - Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch, B5 - Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch, B6 - Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a B7 - Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie zodpovednosti dopravcu zahŕňa poistné odvetvia B10b - Poistenie zodpovednosti dopravcu, B11 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu a B12 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie majetku zahŕňa poistné odvetvia B8 - Poistenie škôd na inom majetku a B9 - Poistenie iných škôd na inom majetku vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa poistné odvetvie B13 - Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát zahŕňa poistné odvetvia B14 - Poistenie úveru, B15 - Poistenie kaucie a B16 - Poistenie rôznych finančných strát podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie právnej ochrany zahŕňa poistné odvetvie B17 - Poistenie právnej ochrany podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve definované podľa § 828a Občianskeho zákonníka.


Asistenčné poistenie zahŕňa poistné odvetvie B18 - Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.

Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona o poisťovníctve.

Technické poistné/zaistné sú všetky sumy poistného/zaistného upravené o stornované poistné/zaistné a o poskytnuté zľavy z poistného/zaistného, splatné podľa poistných zmlúv za sledované obdobie.

Technické poistné sa uvedie v členení podľa skupín neživotného poistenia. 


Ak poistná zmluva kryje riziká spadajúce do viacerých skupín neživotného poistenia, technické poistné sa rozdelí do skupín neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných taríf (ak poistná zmluva kryje riziká poistenia majetku aj všeobecnej zodpovednosti 
za škodu, technické poistné za tarify spadajúce do poistenia majetku sa uvedie v stĺpci 
7 - Poistenie majetku a technické poistné za tarify spadajúce do všeobecnej zodpovednosti 
za škodu sa uvedú v stĺpci 8 - Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu). Ak poistná zmluva kryje riziká spadajúce do viacerých skupín neživotného poistenia, ale poistné nie je možné rozdeliť, pretože poistná tarifa bola určená jednotne pre všetky riziká, technické poistné sa uvedie v skupine neživotného poistenia hlavného rizika spolu.


Osobitne sa vyčísli technické poistné pre krátkodobé poistenie. Pod krátkodobým poistením sa myslia také zmluvy, ktorých poistná doba bola dojednaná na obdobie kratšie než 1 rok. Do krátkodobého poistenia sa nezahŕňajú stornované zmluvy.


Ročné poistné/zaistné je zročnené technické poistné/zaistné pre zmluvy platné ku koncu sledovaného obdobia. Pod zročneným poistným/zaistným sa pri poistných/zaistných zmluvách s bežne plateným poistným/zaistným rozumie splátka poistného/zaistného x frekvencia splátok. Pod zročneným poistným pri poistných zmluvách s jednorazovo plateným poistným sa rozumie splatné poistné sledovaného obdobia (ak jednorazové poistné bolo splatné v predchádzajúcich obdobiach ročné poistné je 0).


Osobitne sa vyčísli ročné poistné z existujúcich poistných zmlúv (prolongované zmluvy) a               z poistných zmlúv so začiatkom účinnosti v sledovanom období (nová produkcia). 

Nová produkcia pre krátkodobé zmluvy je technické poistné pre zmluvy so začiatkom účinnosti v sledovanom období, ale ku koncu sledovaného obdobia neplatné (poistná                doba < 1 rok).


Počet poistných/zaistných zmlúv je počet všetkých platných poistných/zaistných zmlúv ku koncu sledovaného obdobia. Osobitne sa vyčísli počet existujúcich poistných zmlúv (prolongované zmluvy) a počet poistných zmlúv so začiatkom účinnosti v sledovanom období (nová produkcia). Počet poistných zmlúv sa uvedie v členení podľa skupín neživotného poistenia.

Ak poistná zmluva obsahuje viac taríf, do skupiny neživotného poistenia sa zaráta počtom taríf spadajúcich do konkrétnej skupiny neživotného poistenia (napríklad ak poistná zmluva kryjúca riziko poistenie majetku zahŕňa tarifu poistenia proti živelným pohromám a tarifu poistenia proti krádeži, do počtu poistných zmlúv poistenia majetku v stĺpci 7 – Poistenie majetku sa takáto zmluva zaráta počtom 2). Ak poistná zmluva kryje riziká spadajúce do viacerých skupín neživotného poistenia, ale poistná tarifa bola určená jednotne pre všetky riziká poistná zmluva sa zaráta do skupiny neživotného poistenia hlavného rizika. To isté platí aj pre poistnú zmluvu skupinového poistenia.


Prijaté poistné sú všetky sumy skutočne zaplateného poistného, ktoré boli pripísané na účet poisťovne a v sledovanom období boli identifikované, t. j. priradené k technickému poistnému. Prijaté poistné sa uvedie v členení podľa skupín neživotného poistenia. Osobitne sa vyčísli prijaté poistné, ktoré prislúcha poistnému splatnému v predchádzajúcom období. Ak poistná zmluva kryje riziká spadajúce do viacerých skupín neživotného poistenia, prijaté poistné sa rozdelí do skupín neživotného poistenia podľa jednotlivých taríf (rovnako ako je uvedené pri technickom poistnom).


Zaslúžené poistné sú všetky sumy poistného, ktoré slúžia na krytie rizika a nákladov 
v sledovanom období. Zvyčajne sa ráta ako hrubé predpísané poistné upravené o zmenu rezervy na poistné budúcich období. 


Zaslúžené zaistné sú všetky sumy zaistného, ktoré slúžia na krytie rizika a nákladov 
aktívneho zaistenia v sledovanom období.

Prevádzkové náklady sú suma všetkých prevádzkových nákladov za sledované obdobie 
v členení podľa skupín neživotného poistenia a podľa vykonávanej činnosti.

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sú zhodné so súvahovou položkou Obstarávacie náklady na poistné zmluvy v členení podľa skupín neživotného poistenia a zaistenia.

Poistné/zaistné plnenia sú náklady na poistné/zaistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných/zaistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške t.j. neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným/zaistným plnením.


Počet poistných/zaistných plnení je celkový počet poistných/zaistných udalostí, na ktorých bola aspoň jedna výplata poistného/zaistného plnenia za sledované obdobie. (t.j. bez nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí). 

Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí v hrubej výške t. j. neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.

Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.


Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi je časť technického poistného, ktorá je podľa zaistnej zmluvy postúpená zaisťovateľovi za sledované obdobie. Technické poistné postúpené zaisťovateľovi sa uvedie v členení podľa skupín neživotného poistenia. 

Poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi sú náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi za sledované obdobie v hrubej výške t.j. neznížené o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.


Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi je celková výška technických rezerv postúpených zaisťovateľovi ku koncu sledovaného obdobia v členení podľa skupín neživotného poistenia. 


Provízie prijaté od zaisťovateľa je suma všetkých provízií vrátane podielu na zisku prijatých od zaisťovateľa za sledované obdobie v členení podľa skupín neživotného poistenia.

Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


ks – kusy,


SKP - Slovenská kancelária poisťovateľov,


RBNS – poistné udalosti nahlásené ale do konca bežného účtovného obdobia nevybavené,


IBNR - poistné udalosti vzniknuté ale v bežnom účtovnom období nenahlásené.
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BeznyUcet

												VZOR										Príloha č. 5 k opatreniu č. 4/2008

																						strana 1/27

																						Ppn (VOA) 05-04

												Výkaz o aktívach

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																				Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1. Bežný účet																				(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Banka		Registračné číslo banky		Kód emitenta		Mena		Zostatok		AÚV		Úroková sadzba v % p.a.		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Celkom





TermVklad

		

																				strana 2/27																						strana 3/27

																				Ppn (VOA) 05-04																						Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																		Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		2.  Termínovaný vklad

																				(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Banka		Registračné číslo banky		Identifikačné číslo skupiny		Číslo TV		Kód emitenta		Mena		Objem v Sk		AÚV		Dátum - začiatok trvania		č. r.		Dátum - koniec trvania		Úroková sadzba v % p.a.		Variabilná sadzba		Báza úročenia		Bázické body k variabilnej sadzbe		Objem kryjúci TR v ŽP		Objem kryjúci TR v NP		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		a		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		1		Celkom																		1		Celkom





FRA

		

																								strana 4/27

																								Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																						Stav ku dňu

		3. Úrokové deriváty - FRA

																								(údaje v tis. Sk)

		Čís. r.		Identifikačný znak transakcie		Typ		Mena		Nominálna hodnota		Dátum uskutočnenia obchodu		Dátum fixácie obchodu		Dátum vyrovnania obchodu		Dátum ukončenia kontraktu		FRA sadzba		Variabilná sadzba		Báza úročenia

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		Celkom





FXTermNastr

		

																				strana 5/27

																				Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																		Stav ku dňu

		4. FX Termínované nástroje

																				(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Identifikačný znak transakcie		Typ		Mena 1		Objem - mena 1		Mena 2		Objem - mena 2		Kurz		Dátum uskutočnenia obchodu		Dátum vyrovnania obchodu

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1		Celkom





UrokSwap

		

																						strana 6/27																						strana 7/27														strana 8/27

																						Ppn (VOA) 05-04																						Ppn (VOA) 05-04														Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne												Stav ku dňu

		5. Úrokové swapy

																						(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk)														(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Identifikačný znak transakcie		Typ		Dátum uzatvorenia obchodu		Začiatok swapu		Koniec swapu		Mena 1		Nominál 1		Frekvencia splácania nominálu 1		Dátum                    nominál 1		Mena 2		č. r.		Nominál 2		Frekvencia splácania nominálu 2		Dátum                    nominál 2		Výmena nominálov		Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma		Dátum      úroková platba 1		Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma		Úroková sadzba, ktorá sa prijíma		Báza úročenia 1		Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma		č. r.		Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí		Dátum    úroková platba 2		Variabilná sadzba, ktorá sa platí		Úroková sadzba, ktorá sa platí		Báza úročenia 2		Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		a		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		a		21		22		23		24		25		26

		1		Celkom																				1		Celkom																				1





MenoveOpcie

		

																						strana 9/27																				strana 10/27

																						Ppn (VOA) 05-04																				Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																		Stav ku dňu

		6. Menové opcie

																						(údaje v tis. Sk)																				(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Identifikačný znak transakcie		Typ		Druh		Dátum uzatvorenia menovej opcie		Valuta obchodu		Mena call		Mena put		Druh operácie		Menový pár		Realizačný menový kurz		č. r.		Objem obchodu           v mene call		Objem obchodu           v mene put		Dátum splatnosti		Prémia celkom    v SKK		Expirácia		Volatilita      v %		Barrier Up		Barrier Down		Delta opčného kontraktu

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		a		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		1		Celkom																				1





UrokoveOpcie

		

																														strana 11/27

																														Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																												Stav ku dňu

		7. Úrokové opcie

																														(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Identifikačný znak transakcie		Dátum uzatvorenia úrokovej opcie		Dátum       začiatku úrokovej opcie		Dátum ukončenia úrokovej opcie		Typ		Objem obchodu		Mena		Amortizácia		Dohodnutá úroková sadzba		Typ obchodu		Časové obdobie		Prémia celkom v SKK		Delta opčného kontraktu		Dátum-valuta-prémia

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		1		Celkom





Akcie

		

																		strana 12/27																		strana 13/27

																		Ppn (VOA) 05-04																		Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

		8. Akcie

																		(údaje v tis. Sk)																		(údaje v tis. Sk, počty v ks)

		č. r.		Názov CP		ISIN		Emitent		Registračné číslo emitenta		Identifikačné číslo skupiny		Kód emitenta		Podiel na ZI emitenta		Mena		č. r.		Kótovaný / nekótovaný		HCPN 1 ks CP		NH 1 ks CP		Počet CP		Počet CP kryjúci TR v ŽP		Počet CP kryjúci TR v NP		Počet CP kryjúci TR v Unit-Linked		Počet CP kryjúci garančný fond

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		a		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		Celkom																1





PodieloveListy

		

																												strana 14/27

																												Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																										Stav ku dňu

		9. Podielové listy

																												(údaje v tis. Sk, počty v ks)

		č. r.		Názov fondu		Správca fondu		Registračné číslo správcu fondu		Identifikačné číslo skupiny		Kód emitenta		Otvorený / uzavretý fond		HCPN 1 ks CP		HvÚ 1 ks CP		Počet CP		Počet CP kryjúci TR v ŽP		Počet CP kryjúci TR v NP		Počet CP kryjúci TR v Unit-Linked		Počet CP kryjúci garančný fond

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		Celkom





Dlhopisy

		

																																		strana 15/27																												strana 16/27

																																		Ppn (VOA) 05-04																												Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																																Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																										Stav ku dňu

		10. Dlhopisy

																																		(údaje v tis. Sk)																												(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Názov CP		ISIN		Kód dlhopisu		Emitent		Registračné číslo emitenta		Identifikačné číslo skupiny		Kód emitenta		Mena		Kótovaný / nekótovaný		HCPN 1 ks CP		NH 1 ks CP		HvÚ 1 ks CP		AÚV		Počet CP		Dátum emisie		Dátum splatnosti		č. r.		Frekvencia kupónových platieb		Úroková sadzba v % p.a.		Báza úročenia		Variabilná sadzba		Bázické body k variabilnej sadzbe		Vnorený derivát		Počet CP kryjúci TR v ŽP		Počet CP kryjúci TR v NP		Počet CP kryjúci TR v Unit-Linked		Počet CP kryjúci garančný fond		Počet CP v portfóliu držané do splatnosti		Počet CP v portfóliu na predaj		Počet CP v portfóliu v reálnej hodnote proti zisku a strate

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		a		17		18		19		20		21		22		23		24		25		25		26		27		28

		1		Celkom																																1





PoklPoukazky

		

																												strana 17/27																						strana 18/27

																												Ppn (VOA) 05-04																						Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																										Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		11. Pokladničné poukážky

																												(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Názov CP		ISIN		Kód dlhopisu		Emitent		Registračné číslo emitenta		Identifikačné číslo skupiny		Kód emitenta		Mena		Kótovaný / nekótovaný		HCPN 1 ks CP		NH 1 ks CP		HvÚ 1 ks CP		AÚV		č. r.		Počet CP		Dátum emisie		Dátum splatnosti		Počet CP kryjúci TR v ŽP		Počet CP kryjúci TR v NP		Počet CP kryjúci TR v Unit-Linked		Počet CP kryjúci garančný fond		Počet CP v portfóliu držané do splatnosti		Počet CP v portfóliu na predaj		Počet CP v portfóliu v reálnej hodnote proti zisku a strate

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		a		14		15		16		17		18		19		19		20		21		22

		1		Celkom																										1





VkladoveListy

		

																						strana 19/27																						strana 20/27

																						Ppn (VOA) 05-04																						Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		12. Vkladové listy

																						(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk, počty v ks)

		č. r.		Banka		Registračné číslo banky		Identifikačné číslo skupiny		Kód emitenta		Mena		Dátum - začiatok trvania		Dátum - koniec trvania		Úroková sadzba v % p.a.		HCPN 1 ks CP		NH 1 ks CP		č. r.		HvÚ 1 ks CP		AÚV		Počet CP		Počet CP kryjúci TR v ŽP		Počet CP kryjúci TR v NP		Počet CP kryjúci TR v Unit-Linked		Počet CP kryjúci garančný fond		Počet CP v portfóliu držané do splatnosti		Počet CP v portfóliu na predaj		Počet CP v portfóliu v reálnej hodnote proti zisku a strate

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		a		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		1		Celkom																				1		Celkom





Nehnutelnosti

		

																										strana 21/27

																										Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																								Stav ku dňu

		13. Nehnuteľnosti

																										(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Názov štátu umiestnenia nehnuteľnosti		Mena, v ktorej je vyjadrená hodnota nehnuteľnosti		Číslo posudku		Dátum posudku		Investície/
Prevádzkové nehnuteľnosti		HCPN nehnuteľnosti		HvÚ nehnuteľnosti		Objem kryjúci TR v ŽP		Objem kryjúci TR v NP		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Celkom





PozickyPoistenym

		

																		strana 22/27

																		Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

		14. Pôžičky poisteným

																		(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Celková výška poskytnutej pôžičky ku dňu umiestnenia prostriedkov technických rezerv		Celková výška častí technických rezerv ku dňu umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorá by sa vyplatila v prípade predčasného ukončenia poistných zmlúv		TUM		Úrok z pôžičky v % p.a.		Objem kryjúci TR v ŽP		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Celkom





PozickyZabezpecene

		

																		strana 23/27																						strana 24/27

																		Ppn (VOA) 05-04																						Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		15. Pôžičky a úvery zabezpečené bankovou zárukou

																		(údaje v tis. Sk)																						(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Dlžník		Registračné číslo dlžníka		Ručiteľ - banka		Registračné číslo banky		Identifikačné číslo skupiny		Číslo zmluvy o ručení		Kód emitenta		Mena		č. r.		Výška pôžičky/úveru		Dátum - začiatok trvania		Dátum - koniec trvania		Úroková sadzba v % p.a.		AÚV		Objem kryjúci TR v ŽP		Objem kryjúci TR v NP		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		a		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1		Celkom																1		Celkom





Zmenky

		

																		strana 25/27																		strana 26/27

																		Ppn (VOA) 05-04																		Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

		16. Zmenky zabezpečené bankovou zárukou a zmenky vydané bankami

																		(údaje v tis. Sk)																		(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Zmenečník		Registračné číslo zmenečníka		Identifikačné číslo skupiny		Kód emitenta		Mena		Ručiteľ - banka		Registračné číslo banky		Identifikačné číslo skupiny		č. r.		Splatnosť zmenky		Dátum vystavenia		Zmenková suma		Objem kryjúci TR v ŽP		Objem kryjúci TR v NP		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		a		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		Celkom																1		Celkom





Ine

		

														strana 27/27

														Ppn (VOA) 05-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne												Stav ku dňu

		17. Iné

														(v tis. Sk, počty v ks)

		č. r.		Druh aktíva		Mena		HvÚ		Objem kryjúci TR v Unit-Linked		Objem kryjúci garančný fond		Ostatné

		a		1		2		3		4		5		6

		1		Celkom






cast1

								VZOR				Príloha č. 10 k opatreniu č. 4/2008

												strana 1/1

												Ppn (LIK) 11-99

		Hlásenie o určení likvidačných zástupcov

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:										Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

		Právnické osoby/Fyzické osoby

		č. r.		Kód členského štátu		Obchodné meno likvidačného zástupcu/ Priezvisko, meno, titul		Adresa sídla/Miesto trvalého pobytu likvidačného zástupcu				Dátum určenia

								Ulica a číslo		Obec

		a		1		2		3		4		5






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (TAP) 08-01


Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.  


Na účely vykazovania sa poistnou zmluvou rozumie poistná zmluva podľa § 788 a 794 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Technická úroková miera v kalkulácii poistného je technická úroková miera použitá v kalkulácii poistného v produktoch životného poistenia, u ktorých existuje aspoň jedna platná poistná zmluva k 31.12. príslušného roka. Rôzne technické úrokové miery sa uvádzajú samostatne v jednotlivých riadkoch.


Technické poistné prislúchajúce technickej úrokovej miere sú všetky sumy poistného očistené o stornované poistné a o poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa poistných zmlúv za sledované obdobie podľa jednotlivých technických úrokových mier garantovaných poisťovňou. Nezahŕňajú sa sumy technického poistného pripoistenia ak technická úroková miera nie je garantovaná a je samostatne vyčísliteľné. Ak technické poistné na jednu poistnú zmluvu je súčtom poistného za riziká s rôznou výškou technických úrokových mier, technické poistné sa rozdelí na jednotlivé časti podľa výšky technickej úrokovej miery.


Technická úroková miera v kalkulácii rezerv je výška technickej úrokovej miery použitej pri výpočte technickej rezervy na životné poistenie na poistných zmluvách s príslušnou výškou technickej úrokovej miery.


Technická rezerva na životné poistenie je suma technických rezerv na životné poistenie (bez rezervy na podiely na zisku) neznížených o podiel zaisťovateľa vytvorených na poistných zmluvách s príslušnou výškou technickej úrokovej miery.  


Skupiny životného poistenia:


Poistenie pre prípad smrti je poistenie kryjúce riziko smrti (dočasné poistenie smrti, doživotné poistenie smrti).


Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked je poistenie na dožitie sa vopred určeného veku, poistenie na dožitie sa vopred určeného veku alebo skoršiu smrť, poistenie vena, poistenie na smrť spojené so sporením a garantovaným výnosom vložených prostriedkov.

Dôchodkové poistenie je životné poistenie s dojednanou výplatou poistného plnenia formou dôchodku, bez ohľadu či ide o dočasný alebo doživotný dôchodok.


Unit-Linked je životné poistenie spojené s investičným fondom.

Pripoistenie je poistenie pre prípad úrazu alebo choroby ak je pripoistením predchádzajúcich skupín životného poistenia. 

Skupiny neživotného poistenia:


Poistenie úrazu a choroby zahŕňa poistné odvetvia B1 - Poistenie úrazu a B2 - Poistenie choroby neživotného poistenia podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňa poistné odvetvie B10a - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvie B3 - Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na iných ako pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvia B4 - Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch, B5 - Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch, B6 - Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a B7 - Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie zodpovednosti dopravcu zahŕňa poistné odvetvia B10b - Poistenie zodpovednosti dopravcu, B11 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu a B12 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie majetku zahŕňa poistné odvetvia B8 - Poistenie škôd na inom majetku a B9 - Poistenie iných škôd na inom majetku vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa poistné odvetvie B13 - Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát zahŕňa poistné odvetvia B14 - Poistenie úveru, B15 - Poistenie kaucie a B16 - Poistenie rôznych finančných strát podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie právnej ochrany zahŕňa poistné odvetvie B17 - Poistenie právnej ochrany podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve definované podľa § 828a Občianskeho zákonníka.


Asistenčné poistenie zahŕňa poistné odvetvie B18 - Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.

Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona o poisťovníctve.

Prevádzkové náklady sú suma všetkých prevádzkových nákladov za sledované obdobie 
v členení na jednotlivé skupiny životného a neživotného poistenia. Prevádzkové náklady sú súčtom začiatočných nákladov, nákladov na správu portfólia, nákladov na správu likvidácie a fixných nákladov. Ak nie je možné náklady rozdeliť do jednotlivých skupín poistenia rozdelia sa len tie druhy nákladov, u ktorých to je možné.

Začiatočné náklady sú suma všetkých nákladov za sledované obdobie spojených 
s uzavretím poistnej zmluvy (provízie začiatočné, náklady na vývoj produktu, administratívne náklady, náklady na predaj a distribúciu, marketing, atď.) v členení na jednotlivé skupiny životného a neživotného poistenia.

Marketingové náklady sú suma všetkých nákladov spojených s marketingom a predajom produktov poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne za sledované obdobie v členení na jednotlivé skupiny životného a neživotného poistenia.

Náklady na správu portfólia sú suma všetkých nákladov za sledované obdobie spojených 
s udržiavaním a prevádzkou poistných zmlúv (provízie následné, náklady na inkasovanie poistného, poštovné, náklady na korešpondenciu s klientom, náklady na prevádzku software a pod.) v členení na jednotlivé skupiny životného a neživotného poistenia.


Náklady na správu likvidácie sú suma všetkých nákladov za sledované obdobie spojených s likvidáciou poistných udalostí (náklady súvisiace s procesom výplaty poistných plnení okrem nákladov zahrnutých do nákladov na poistné plnenia) v členení na jednotlivé skupiny životného a neživotného poistenia.


Fixné náklady sú suma všetkých nákladov za sledované obdobie spojených s prevádzkou poisťovne, režijné náklady (napríklad náklady na správu budov, zariadenie administratívnych priestorov, motorové vozidlá, výpočtová technika) v členení na jednotlivé skupiny životného a neživotného poistenia.

Nákladové zvýšenie poistného je časť technického poistného, ktoré bolo kalkulované na náklady poisťovne vrátane provízií. Nákladové zvýšenie poistného sa určuje v súlade s kalkulačným vzorcom jednotlivých produktov. V prípade chýbajúceho kalkulačného vzorca sa uvedie odhad.


Iné zvýšenie poistného je časť technického poistného, ktoré bolo kalkulované ako zvýšenie netto poistného z iných dôvodov ako náklady poisťovne (napríklad bezpečnostná prirážka, odvod na osobitný účet MV SR, zisk). Iné zvýšenie poistného sa určuje v súlade s kalkulačným vzorcom jednotlivých produktov. V prípade chýbajúceho kalkulačného vzorca sa uvedie odhad.


V kolónke Sprostredkovateľ zaistenia sa uvedie obchodné meno sprostredkovateľa, ktorý s poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne zaistnú zmluvu uzavrel.  

V kolónke Názov zaisťovateľa sa uvedie obchodné meno zaisťovateľa. Ak je jedna zaistná zmluva podpísaná s viacerými zaisťovateľmi, je potrebné uviesť všetkých zaisťovateľov.

Poistné odvetvie zaistené zaisťovateľom uvedie sa poistné odvetvie podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.

Typ zaistenia uvedie sa typ zaistnej zmluvy (napríklad quota share, surplus treaty, excess of loss, stop loss).


Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi je časť technického poistného/zaistného, ktorá je podľa zaistnej zmluvy postúpená zaisťovateľovi za sledované obdobie. 

Technické rezervy postúpené zaisťovateľovi je celková výška technických rezerv postúpených zaisťovateľovi ku koncu sledovaného obdobia.

Poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi sú náklady na poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi za sledované obdobie v hrubej výške, t.j. neznížené o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa aleo pobočka zahraničnej poisťovne nárok v súvislosti s poistným/zaistným plnením. 


Provízia prijatá od zaisťovateľa je suma všetkých provízií vrátane podielu na zisku zaisťovateľa, prijatých od zaisťovateľa v sledovanom období.

Technický výsledok zo zaistnej zmluvy uvádza sa kladný/záporný rozdiel medzi nákladmi a výnosmi vzniknutými na základe zaistnej zmluvy za sledované obdobie.   

Použité skratky:

č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc.
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (PUN) 21-01

Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.  


Na účely vykazovania sa poistnou zmluvou rozumie poistná zmluva podľa § 788 a 794 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Rok vzniku je rok, v ktorom nastala poistná udalosť. Ak údaje sú z dávnejšej minulosti ako je rok vzniku „aktuálny rok – 5“, takéto údaje sa uvedú spolu s údajmi spadajúcimi pod „aktuálny rok – 5“.

Skupiny neživotného poistenia:


Poistenie úrazu a choroby zahŕňa poistné odvetvia B1 - Poistenie úrazu a B2 - Poistenie choroby neživotného poistenia podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňa poistné odvetvie B10a - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvie B3 - Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie škôd na iných ako pozemných dopravných prostriedkoch zahŕňa poistné odvetvia B4 - Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch, B5 - Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch, B6 - Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a B7 - Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie zodpovednosti dopravcu zahŕňa poistné odvetvia B10b - Poistenie zodpovednosti dopravcu, B11 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu a B12 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie majetku zahŕňa poistné odvetvia B8 - Poistenie škôd na inom majetku a B9 - Poistenie iných škôd na inom majetku vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa poistné odvetvie B13 - Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát zahŕňa poistné odvetvia B14 - Poistenie úveru, B15 - Poistenie kaucie a B16 - Poistenie rôznych finančných strát podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.


Poistenie právnej ochrany zahŕňa poistné odvetvie B17 - Poistenie právnej ochrany podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve definované podľa § 828a Občianskeho zákonníka.


Asistenčné poistenie zahŕňa poistné odvetvie B18 - Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve.
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Priemerný počet poistných zmlúv je počet poistných zmlúv upravený podľa dĺžky trvania zmluvy podľa vzorca 


kde n je počet platných poistných zmlúv.

Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období (ďalej len „RBNS“) vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí v hrubej výške t. j. neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením. Ak časť RBNS určenú na náklady na likvidáciu nie je možné rozdeliť na jednotlivé roky podľa roku vzniku poistnej udalosti, potom sa v jednotlivých stĺpcoch „rok vzniku“ poistnej udalosti uvedie výška RBNS bez nákladov na likvidáciu a celková hodnota RBNS spolu s nákladmi na likvidáciu sa uvedie v stĺpci „Spolu“. RBNS na začiatku roka sa vykazuje ako stav RBNS k 31.12. predchádzajúceho účtovného obdobia.

Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí v hrubej výške (neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením).

V kolónke Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS sa uvedie prírastok technickej rezervy na poistné plnenie v hrubej výške vytvorených z dôvodu nahlásenia poistnej udalosti, znovuotvorenia poistenej udalosti alebo z dôvodu opätovného prehodnotenia výšky už vytvorenej rezervy. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

V kolónke Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS sa uvedie úbytok technickej rezervy na poistné plnenie v hrubej výške z dôvodu výplaty poistného plnenia, z dôvodu prehodnotenia výšky už vytvorenej rezervy alebo z dôvodu neuznania nároku na poistné plnenie. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

V kolónke Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR sa uvedie prírastok technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR v hrubej výške na poistné udalosti vzniknuté ale nenahlásené v bežnom účtovnom období (odhad). Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

V kolónke Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR sa uvedie úbytok technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR z dôvodu nahlásenia poistnej udalosti vzniknutej ale nenahlásenej v predchádzajúcom účtovnom období alebo z dôvodu prehodnotenia výšky odhadu na vzniknuté ale nenahlásené poistné udalosti. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

Hlásené poistné udalosti sú poistné udalosti nahlásené v sledovanom období.


Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške (neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením).


Regresy a Postihy (prijaté) sú získané náhrady výšky plnenia poistných udalostí poisťovne podľa § 813 a 827 Občianskeho zákonníka a získané náhrady výšky plnenia poistných udalostí poisťovne podľa ustanovení poistnej zmluvy. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.


Počet hlásených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí hlásených 
v sledovanom období. Ak k jednej poistnej udalosti je nahlásených viac nárokov, do počtu hlásených poistných/zaistných udalostí sa započíta len raz.


Počet poistných plnení je celkový počet poistných udalostí, na ktorých bola aspoň jedna výplata poistného plnenia za sledované obdobie. (t.j. bez nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí). 


Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty je celkový počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty poškodenému v sledovanom období.


Počet znovu otvorených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí nahlásených a uzavretých bez výplaty v predchádzajúcich obdobiach a znovu otvorených v sledovanom období.


Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí je celkový počet hlásených poistných udalostí, ale ku koncu sledovaného obdobia nevybavených.


Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených poistných udalostí sa vyplní ak poisťovňa disponuje daným údajom.


Materiálne škody sú škody iné ako škody na zdraví.


Škody na zdraví sú škody na zdraví a náklady pri usmrtení. Ak poisťovňa neeviduje osobitne škody na zdraví, uvedú sa údaje len v časti Materiálne škody.

Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


ks – kusy,


RBNS – poistné udalosti nahlásené ale do konca bežného účtovného obdobia nevybavené,


IBNR - poistné udalosti vzniknuté ale v bežnom účtovnom období nenahlásené.


� EMBED Equation.3  ���
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TechUrokMiera

		VZOR								Príloha č. 8 k opatreniu č. 4/2008

										strana 1/5

										Ppn (TAP) 08-01

				Výkaz o technických aspektoch poistenia

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala								Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1.  Technická úroková miera								(v tis. Sk, %)

		č. r.		Technická úroková miera
v kalkulácii poistného (v %)		Technické poistné
prislúchajúce 
technickej úrokovej miere		Technická úroková miera
v kalkulácii rezerv (v %)		Technická rezerva
na životné poistenie

		a		1		2		3		4





NaklZivPoist

																		strana 2/5

																		Ppn (TAP) 08-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

		2.  Náklady v životnom poistení																(v tis. Sk)

						Z1		Z2		Z3		Z4		Z7

				č.
r.		Poistenie pre prípad smrti		Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem
Unit-Linked		Dôchodkové poistenie		Unit-Linked		Pripoistenie		Aktívne zaistenie		Spolu

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Prevádzkové náklady		1

		Začiatočné náklady		2

		z toho: provízie		3

		marketingové náklady		4

		časové rozlíšenie 
             obstarávacích nákladov		5

		Náklady na správu portfólia		6

		z toho: provízie		7

		Náklady na správu likvidácie		8

		Fixné náklady		9





NaklNezivPoist

																		strana 3/5																strana 4/5

																		Ppn (TAP) 08-01																Ppn (TAP) 08-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

		3.  Náklady v neživotnom poistení																(v tis. Sk)																(v tis. Sk)

				č.
r.		Poistenie úrazu a choroby		z toho
individuálne zdravotné poistenie		Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch		Poistenie škôd na iných ako pozemných dopravných prostriedkoch		Poistenie zodpovednosti dopravcu		Poistenie majetku				č.
r.		Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu		Poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát		Poistenie právnej ochrany		Asistenčné poistenie		Aktívne zaistenie		Spolu

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		a		b		8		9		10		11		12		13

		Prevádzkové náklady		1																Prevádzkové náklady		1

		Začiatočné náklady		2																Začiatočné náklady		2

		z toho: provízie		3																z toho: provízie		3

		marketingové náklady		4																marketingové náklady		4

		časové rozlíšenie 
             obstarávacích nákladov		5																časové rozlíšenie 
             obstarávacích nákladov		5

		Náklady na správu portfólia		6																Náklady na správu portfólia		6

		z toho: provízie		7																z toho: provízie		7

		Náklady na správu likvidácie		8																Náklady na správu likvidácie		8

		Fixné náklady		9																Fixné náklady		9

		Nákladové zvýšenie poistného (cost loadings)		10																Nákladové zvýšenie poistného (cost loadings)		10

		Iné zvýšenie poistného		11																Iné zvýšenie poistného		11





Zaistenie

																										strana 5/5

																										Ppn (TAP) 08-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																								Stav ku dňu

		4.  Zaistenie																								(v tis. Sk)

		č. r.		Sprostredkovateľ zaistenia		Názov zaisťovateľa		Poistné odvetvie zaistené zaisťovateľom		Typ zaistenia		Technické poistné/zaistné postúpené zaisťovateľovi		Technické rezervy postúpené zaisťovateľovi		Poistné/zaistné plnenia postúpené zaisťovateľovi		Ostatné pohľadávky voči zaisťovateľovi		Technický výsledok zo zaistnej zmluvy za predchádzajúci kalendárny rok		Provízia prijatá od zaisťovateľa za predchádzajúci kalendárny rok		Technický výsledok zo zaistnej zmluvy za aktuálny kalendárny rok		Provízia prijatá od zaisťovateľa za aktuálny kalendárny rok

		a		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12






PoistUdalNeziv

		VZOR																				Príloha č. 19 k opatreniu č. 4/2008

																						strana 1/10

																						Ppn (PUN) 21-01

								Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																				Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1.  Poistenie úrazu a choroby																				(v tis. Sk, počty v ks)

				č.r.		rok vzniku

						aktuálny rok		aktuálny rok - 1		aktuálny rok - 2		aktuálny rok - 3		aktuálny rok - 4		aktuálny rok - 5 a viac		Spolu brutto		Podiel zaisťovateľov		Spolu netto

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Priemerný počet poistných zmlúv		1

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		2

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na začiatku roka		3

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		4

		z toho: hlásené poistné udalosti		5

		znovu otvorené poistné udalosti		6

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		7

		z toho: výplata poistných udalostí		8

		rozpustenie nespotrebovanej rezervy na poistné udalosti 
                 uzavreté bez výplaty		9

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		10

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		11

		Poistné plnenia		12

		Regresy a Postihy (prijaté)		13

		Počet hlásených poistných udalostí		14

		Počet znovu otvorených poistných udalostí		15

		Počet poistných plnení		16

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		17

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		18

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		19

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		20

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		21

																						strana 2/10

																						Ppn (PUN) 21-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		2.  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel																				(v tis. Sk, počty v ks)

				č.r.		rok vzniku

						aktuálny rok		aktuálny rok - 1		aktuálny rok - 2		aktuálny rok - 3		aktuálny rok - 4		aktuálny rok - 5 a viac		Spolu brutto		Podiel zaisťovateľov		Spolu netto

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Priemerný počet poistných zmlúv		22

		Počet motorových vozidiel		23

		Materiálne škody

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		24

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na začiatku roka		25

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		26

		z toho: hlásené poistné udalosti		27

		znovu otvorené poistné udalosti		28

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		29

		z toho: výplata poistných udalostí		30

		rozpustenie nespotrebovanej rezervy		31

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		32

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		33

		Poistné plnenia		34

		Regresy (prijaté)		35

		Počet hlásených poistných udalostí		36

		Počet znovu otvorených poistných udalostí		37

		Počet poistných plnení		38

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		39

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		40

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		41

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		42

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		43

		Škody na zdraví

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		44

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na začiatku roka		45

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		46

		z toho: hlásené poistné udalosti		47

		znovu otvorené poistné udalosti		48

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		49

		z toho: výplata poistných udalostí		50

		rozpustenie nespotrebovanej rezervy		51

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		52

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		53

		Poistné plnenia		54

		Regresy (prijaté)		55

		Počet hlásených poistných udalostí		56

		Počet znovu otvorených poistných udalostí		57

		Počet poistných plnení		58

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		59

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		60

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		61

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		62

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		63
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																						Ppn (PUN) 21-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu

		3.  Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch																				(v tis. Sk, počty v ks)

				č.r.		rok vzniku

						aktuálny rok		aktuálny rok - 1		aktuálny rok - 2		aktuálny rok - 3		aktuálny rok - 4		aktuálny rok - 5 a viac		Spolu brutto		Podiel zaisťovateľov		Spolu netto

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Priemerný počet poistných zmlúv		64

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		65

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na začiatku roka		66

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		67

		z toho: hlásené poistné udalosti		68

		znovu otvorené poistné udalosti		69

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		70

		z toho: výplata poistných udalostí		71

		rozpustenie nespotrebovanej rezervy		72

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		73

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		74

		Poistné plnenia		75

		Regresy (prijaté)		76

		Počet hlásených poistných udalostí		77

		Počet znovu otvorených poistných udalostí		78

		Počet poistných plnení		79

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		80

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		81

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		82

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		83

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		84
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																						Ppn (PUN) 21-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																				Stav ku dňu
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VZZ) 09-01

Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.  


Na účely vykazovania sa poistnou zmluvou rozumie poistná zmluva podľa § 788 a 794 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Skupiny životného poistenia: 


Poistenie pre prípad smrti je poistenie kryjúce riziko smrti (dočasné poistenie smrti, doživotné poistenie smrti).


Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked je poistenie na dožitie sa vopred určeného veku, poistenie na dožitie sa vopred určeného veku alebo skoršiu smrť, poistenie vena, poistenie na smrť spojené so sporením a garantovaným výnosom vložených prostriedkov.

Dôchodkové poistenie je životné poistenie s dojednanou výplatou poistného plnenia formou dôchodku, bez ohľadu či ide o dočasný alebo doživotný dôchodok.


Unit-Linked je životné poistenie spojené s investičným fondom.


Pripoistenie je poistenie pre prípad úrazu alebo choroby ak je pripoistením predchádzajúcich skupín životného poistenia. 

Stav na začiatku roka - počet poistných zmlúv je počet poistných zmlúv k 1.1. príslušného kalendárneho roka.


Stav na začiatku roka - priemerná poistná doba do splatnosti je priemerná očakávaná doba v rokoch meraná ako očakávaná doba od 1.1. príslušného kalendárneho roka do dátumu výplaty poistného plnenia. Napríklad pri doživotnom poistení je to doba do očakávaného úmrtia poistenej osoby.


Stav na začiatku roka – suma v riziku je súčet súm splatných v prípade smrti poisteného k 1.1. príslušného kalendárneho roka znížený o vytvorenú technickú rezervu na životné poistenie.


Stav na začiatku roka - technická rezerva na životné poistenie je stav technickej rezervy na životné poistenie k 1.1. príslušného kalendárneho roka okrem časti technickej rezervy vytvorenej z dôvodu deficitu pri teste primeranosti záväzku.


Stav na začiatku roka – technická rezerva na Unit-Linked je stav technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených k 1.1. príslušného kalendárneho roka. 


Prírastky – alokácia poistného/vkladov je nárast technickej rezervy na životné poistenie/technickej rezervy na Unit-Linked z dôvodu prijatia poistného/vkladov v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 


Prírastky – alokácia technickej úrokovej miery je nárast technickej rezervy na životné poistenie z dôvodu pripísania garantovaných výnosov v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 


Prírastky – investičný výnos je nárast technickej rezervy na Unit-Linked z dôvodu dosiahnutia výnosov z investovaných prostriedkov v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.


Prírastky – podiel na zisku je nárast technickej rezervy na životné poistenie, ktorý nastal počas roka v dôsledku priznaného podielu na zisku vrátane garantovaného výnosu už priznaného podielu na zisku v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.


Prírastky – iné je nárast technickej rezervy na životné poistenie/technickej rezervy na Unit-Linked z iných dôvodov v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.


Úbytky – rizikové poistné je pokles technickej rezervy na Unit-Linked, ktorý nastal v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka v dôsledku poistného krytia.

Úbytky – náklady je pokles technickej rezervy na Unit-Linked, ktorý nastal v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka v poplatkov na náklady poisťovne.

Úbytky – poistné plnenia je pokles technickej rezervy na životné poistenie/technickej rezervy na Unit-Linked, ktorý nastal v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka v dôsledku výplaty poistného plnenia (napr. poistnej sumy, dôchodku, odkupnej hodnoty a pod.).

Počet poistných zmlúv - nová produkcia je počet poistných zmlúv so začiatkom účinnosti od 1.1. do 31.12. príslušného roka.


Počet poistných zmlúv – podiel na zisku je počet poistných zmlúv, pri ktorých bol v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka priznaný podiel na zisku, prípadne výnos z už priznaného podielu na zisku.


Počet poistných zmlúv – ukončené zmluvy je počet poistných zmlúv, kde došlo v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka k výplate poistného plnenia z dôvodu dožitia sa konca poistenia alebo úmrtia poisteného.


Počet poistných zmlúv – zrušené zmluvy je počet poistných zmlúv, ktoré boli v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka zrušené s/bez nároku na výplatu odkupnej hodnoty.

Počet poistných zmlúv – čiastočný odkup je počet poistných zmlúv, kde došlo v období od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka k zníženiu technickej rezervy z dôvodu výplatu čiastočného odkupu z poistenia.

Stav na konci roka – počet poistných zmlúv je počet poistných zmlúv k 31.12. príslušného kalendárneho roka.


Stav na konci roka – suma v riziku je súčet súm splatných v prípade smrti poisteného k 31.12. príslušného kalendárneho roka znížený o vytvorenú technickú rezervu na životné poistenie.


Stav na konci roka - technická rezerva na životné poistenie je stav technickej rezervy na životné poistenie k 31.12. príslušného kalendárneho roka okrem časti technickej rezervy vytvorenej z dôvodu deficitu pri teste primeranosti záväzku.


Stav na konci roka – technická rezerva na Unit-Linked je stav technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 


Rok vzniku je rok, v ktorom nastala poistná udalosť. 


Priemerný počet taríf je počet taríf pripoistení dojednaných k poistným zmluvám životného poistenia (napríklad poistenie smrti v dôsledku úrazu, pripoistenie kritických chorôb,....) upravený podľa dĺžky trvania pripoistenia počas roka podľa vzorca 
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kde n je počet platných taríf.


Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období (ďalej len „RBNS“) vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí v hrubej výške t. j. neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením. Ak časť RBNS určenú na náklady na likvidáciu nie je možné rozdeliť na jednotlivé roky podľa roku vzniku poistnej udalosti, potom sa v jednotlivých stĺpcoch „rok vzniku“ poistnej udalosti uvedie výška RBNS bez nákladov na likvidáciu a celková hodnota RBNS spolu s nákladmi na likvidáciu sa uvedie v stĺpci „Spolu“. RBNS na začiatku roka sa vykazuje ako stav RBNS k 31.12. predchádzajúceho účtovného obdobia.


Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí v hrubej výške (neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením).


V kolónke Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS sa uvedie prírastok technickej rezervy na poistné plnenie v hrubej výške vytvorených z dôvodu nahlásenia poistnej udalosti, znovuotvorenia poistenej udalosti alebo z dôvodu opätovného prehodnotenia výšky už vytvorenej rezervy. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

V kolónke Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS sa uvedie úbytok technickej rezervy na poistné plnenie v hrubej výške z dôvodu výplaty poistného plnenia, z dôvodu prehodnotenia výšky už vytvorenej rezervy alebo z dôvodu neuznania nároku na poistné plnenie. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

V kolónke Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR sa uvedie prírastok technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR v hrubej výške na poistné udalosti vzniknuté ale nenahlásené v bežnom účtovnom období (odhad). Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

V kolónke Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR sa uvedie úbytok technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR z dôvodu nahlásenia poistnej udalosti vzniknutej ale nenahlásenej v predchádzajúcom účtovnom období alebo z dôvodu prehodnotenia výšky odhadu na vzniknuté ale nenahlásené poistné udalosti. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.

Hlásené poistné udalosti sú poistné udalosti nahlásené v sledovanom období.


Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške (neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením).


Regresy a Postihy (prijaté) sú získané náhrady výšky plnenia poistných udalostí poisťovne podľa § 813 a 827 Občianskeho zákonníka a získané náhrady výšky plnenia poistných udalostí poisťovne podľa ustanovení poistnej zmluvy. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.


Počet hlásených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí hlásených 
v sledovanom období. Ak k jednej poistnej udalosti je nahlásených viac nárokov, do počtu hlásených poistných/zaistných udalostí sa započíta len raz.


Počet poistných plnení je celkový počet poistných udalostí, na ktorých bola aspoň jedna výplata poistného plnenia za sledované obdobie. (t.j. bez nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí). 


Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty je celkový počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty poškodenému v sledovanom období.


Počet znovu otvorených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí nahlásených a uzavretých bez výplaty v predchádzajúcich obdobiach a znovu otvorených v sledovanom období.


Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí je celkový počet hlásených poistných udalostí, ale ku koncu sledovaného obdobia nevybavených.


Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených poistných udalostí sa vyplní ak poisťovňa disponuje daným údajom.


Použité skratky:

č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


ks – kusy.

� EMBED Equation.3  ���
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ZavPoistZmluv

		VZOR										Príloha č. 9 k opatreniu č. 4/2008

												strana 1/2

												Ppn (VZZ) 09-01

		Výkaz o záväzkoch v životnom poistení

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

												Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1.  Záväzky z poistných zmlúv										(v tis. Sk, doba v rokoch, počet v ks)

				č.
r.		Poistenie pre prípad smrti		Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie a kapitálové životné poistenie okrem Unit-Linked		Dôchodkové poistenie		Unit-Linked

		a		b		1		2		3		4

		Stav na začiatku roka

		Počet poistných zmlúv		1

		Priemerná poistná doba do splatnosti		2

		Suma v riziku		3

		Technická rezerva na životné poistenie/
Technická rezerva na Unit-Linked		4

		Prírastky - technická rezerva na životné poistenie/technická rezerva na Unit-Linked

		Alokácia poistného/vkladov		5

		z toho: nová produkcia		6

		ostatné		7

		Alokácia technickej úrokovej miery		8

		Investičný výnos		9

		Podiel na zisku		10

		Iné		11

		Úbytky - technická rezerva na životné poistenie/technická rezerva rezerva na Unit-Linked

		Rizikové poistné		12

		Náklady		13

		Poistné plnenia		14

		z toho: úmrtie		15

		dožitie		16

		čiastočný odkup		17

		odkup		18

		zrušenie zmluvy bez nároku na odkup		19

		Iné		20

		Počet poistných zmlúv

		Nová produkcia		21

		Podiel na zisku		22

		Ukončené zmluvy		23

		z toho: úmrtie		24

		dožitie		25

		Zrušené zmluvy		26

		z toho: s výplatou odkupnej hodnoty		27

		bez nároku na odkupnú hodnotu		28

		Čiastočný odkup		29

		Stav na konci roka

		Počet poistných zmlúv		30

		Suma v riziku		31

		Technická rezerva na životné poistenie/
Technická rezerva na Unit-Linked		32





Pripoistenie

																strana 2/2

																Ppn (VZZ) 09-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne														Stav ku dňu

		2.  Pripoistenie														(v tis. Sk, počty v ks)

						rok vzniku

				č.
r.		aktuálny rok		aktuálny rok - 1		aktuálny rok - 2 a viac		Spolu brutto		Podiel zaisťovateľov		Spolu netto

		a		b		1		2		3		4		5		6

		Priemerný počet taríf		1

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		2

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na začiatku roka		3

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		4

		z toho: hlásené poistné udalosti		5

		znovu otvorené poistné udalosti		6

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS		7

		z toho: výplata poistných plnení		8

		rozpustenie nespotrebovanej rezervy		9

		Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		10

		Rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenie časť IBNR		11

		Poistné plnenia		12

		Regresy a Postihy (prijaté)		13

		Počet hlásených poistných udalostí		14

		Počet znovu otvorených poistných udalostí		15

		Počet poistných plnení		16

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		17

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		18

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		19

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		20

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		21






cast1

		VZOR										Príloha č. 20 k opatreniu č. 4/2008

												strana 1/1

												Ppn (VOS) 22-04

		Výkaz o sprostredkovanom poistení

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne										IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala										Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

												(v tis. Sk, počet v ks)

				č.r.		Výluční sprostredkovatelia poistenia		Poisťovací agenti		Posťovací makléri		Sprostredkovatelia celkom

		a		b		1		2		3		4

		Životné poistenie

		Sprostredkované technické poistné		1

		z toho: sprostredkované poistné mimo územia SR		2

		Sprostredkované poistné zmluvy (počet)		3

		Provízie zo sprostredkovania poistenia		4

		z toho: prvoročné provízie		5

		z toho: ostatné provízie		6

		Neživotné poistenie  - povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

		Sprostredkované technické poistné		7

		z toho: sprostredkované poistné mimo územia SR		8

		Sprostredkované poistné zmluvy (počet)		9

		Provízie zo sprostredkovania poistenia		10

		z toho: prvoročné provízie		11

		z toho: ostatné provízie		12

		Neživotné poistenie  - ostatné

		Sprostredkované technické poistné		13

		z toho: sprostredkované poistné mimo územia SR		14

		Sprostredkované poistné zmluvy (počet)		15

		Provízie zo sprostredkovania poistenia		16

		z toho: prvoročné provízie		17

		z toho: ostatné provízie		18

		Spolu

		Sprostredkované technické poistné		19

		z toho: sprostredkované poistné mimo územia SR		20

		Sprostredkované poistné zmluvy (počet)		21

		Provízie zo sprostredkovania poistenia		22

		z toho: prvoročné provízie		23

		z toho: ostatné provízie		24






cast1

		VZOR								Príloha č. 12 k opatreniu č. 4/2008

										strana 1/2

										Ppn (ZME) 13-99

		Hlásenie o zmenách stanov a organizačnej štruktúry

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:								Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

		1. Zmena stanov

		č.r.		Článok stanov, ktorý sa zmenil		Nové (zmenené) znenie		Pôvodné znenie		Dátum prijatia zmien valným zhromaždením

		a		1		2		3		4





cast2

										strana 2/2

										Ppn (ZME) 13-99

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								Stav ku dňu

		2. Zmena organizačnej štruktúry

		č.r.		Predmet zmeny		Dátum prijatia rozhodnutia o zmene		Dátum účinnosti		Typ právnej skutočnosti

		a		1		2		3		4






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (STA) 12-01

Vykazujú sa tie podnety alebo sťažnosti, ktoré boli poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne doručené v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň sa vykazujú podnety alebo sťažnosti, ktoré boli poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne doručené v predchádzajúcich rokoch a dosiaľ neboli vybavené, respektíve boli vybavené v uplynulom kalendárnom roku.


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje. 


Meno a priezvisko/obchodné meno poisteného, ktorého sa podnet alebo sťažnosť týka sa uvedie obchodné meno ak ide o právnickú osobu a priezvisko ak ide o fyzickú osobu. Ďalej sa uvádzaná osoba označuje ako „sťažovateľ“.


Predmet podnetu alebo sťažnosti sa uvedie podľa toho, akej časti životného cyklu poistnej zmluvy, prípadne poistnej udalosti, sa predmet podnetu, podania alebo sťažnosti týka.


Dátum doručenia je dátum, kedy bol podnet alebo sťažnosť doručený 
do poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne. Ak je sťažovateľom zaslaný dodatočný podnet alebo sťažnosť po tom, čo poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne jeho prvotný podnet alebo sťažnosť považovala za vybavený a taktiež ho vykazovala 
ako vybavený, vykazuje sa tento dodatočný podnet alebo sťažnosť ako ďalší, nový podnet alebo sťažnosť.


Dátum vybavenia je dátum, kedy bola odoslaná odpoveď sťažovateľovi, respektíve dátum 
od kedy považuje poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne podnet alebo sťažnosť za vybavený. Ak je podnet alebo sťažnosť ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje nevybavená, neuvedie sa nič.


Spôsob vybavenia vyjadruje stručný proces spôsobu vybavenia, prípadne stav vybavenia podnetu alebo sťažnosti. Ak podnet alebo sťažnosť nebol ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje vybavený, neuvedie sa nič.


Opodstatnenosť uvádza, či ide o opodstatnený (uvedie sa „O“), neopodstatnený (uvedie sa „N“) alebo čiastočne opodstatnený (uvedie sa „CO“) podnet alebo sťažnosť. 


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku.
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu F (NBS) 25-04


Položky aktív a pasív sa uvedú do sektorov a subsektorov podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na nariadenie Európskej rady č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne nemajú finančné aktíva alebo finančné pasíva umiestnené v sektoroch alebo subsektoroch podľa tejto prílohy, v príslušnej kolónke výkazu sa uvedie nula.


V názve výkazu sa pod slovom „transakcie“ rozumie čistý prírastok finančných aktív, alebo čisté zmeny finančných pasív pre každý typ finančného nástoja.. 


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov 
vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného systému STATUS DFT a má v aplikačnom systéme STATUS DFT pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke ku dňu sa uvedie obdobie, dátum konca obdobia za ktoré sa výkaz zostavuje.

Vo finančnom nástroji Menové zlato a osobitné práva čerpania sa vykazuje finančné aktívum, ktoré v systéme nemá protipoložku v pasívach. Menovým zlatom sa rozumie zlato, ktoré je držané ako devízová rezerva Národnou bankou Slovenska. Osobitným právami čerpania sa rozumejú medzinárodné rezervné prostriedky vytvorené Medzinárodným menovým fondom a pridelené jeho členom na doplnenie existujúcich menových rezerv.


Vo finančnom nástroji Obeživo a vklady sa vykazuje obeživo, ktoré je v obehu a všetky druhy vkladov v slovenskej a cudzej mene.


Vo finančnom nástroji Cenné papiere okrem akcií sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva, ktoré sú obchodovateľné a nástroje na držiteľa. Obchodované sú na sekundárnych trhoch a neposkytujú držiteľovi vlastnícke právo na inštitucionálnu jednotku, ktorá ich emituje.


Vo finančnom nástroji Úvery/pôžičky sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva, ktoré sú vytvárané požičiavaním finančných prostriedkov od veriteľov voči dlžníkom priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Uvedené finančné aktíva sú buď podložené neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú podložené žiadnymi dokladmi.


Vo finančnom nástroji Akcie a ostatné podiely sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva, ktoré preukazujú vlastnícke práva k podnikateľom. Tieto finančné aktíva všeobecne oprávňujú držiteľov na podiel na ziskoch podnikateľov a na podiel na ich čistom majetku v prípade ich likvidácie.


Vo finančnom nástroji Poistnotechnické rezervy sa vykazujú technické rezervy vytvárané poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní..


V finančnom nástroji Ostatné pohľadávky a záväzky sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva vytvárané ako protipoložky finančných alebo nefinančných transakcií ak, je medzi týmito transakciami a zodpovedajúcou platbou časový posun.


V položke Čisté pôžičky/výpožičky sa vykazuje rozdiel medzi finančnými aktívami a pasíva.


Použité skratky:


Kód f. n. - kód finančného nástroja podľa európskeho systému  účtov (ESA95),

č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


S. - sektor / subsektor,


Sk – slovenská koruna,


F. – transakcia s finančným nástrojom.
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						VZOR		Príloha č. 13 k opatreniu č. 4/2008

								strana 1/3

								Ppn (VZP) 14-01

		Výkaz o záväzkoch z poistných zmlúv

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne						IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala						Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		1. Záväzky z poistenia podľa peňažnej meny záväzku						(údaje v tis. Sk)

		č.r.		Peňažná mena		Hodnota záväzkov v životnom poistení v jednotlivých peňažných menách		Hodnota záväzkov v neživotnom poistení v jednotlivých peňažných menách

		a		1		2		3

		1		CELKOM
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										Ppn (VZP) 14-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne								Stav ku dňu

		2. Očakávané finančné toky								(údaje v tis. Sk)

		Splatnosť		č.
r.		Záväzky v životnom poistení okrem Unit-Linked		Záväzky v neživotnom poistení		Záväzky vyplývajúce z poistenia Unit-Linked

		a		b		1		2		3

		do 3M		1

		do 6M		2

		od 6M do 12M		3

		od 1R do 2R		4

		od 2R do 3R		5

		od 3R do 4R		6

		od 4R do 5R		7

		od 5R do 6R		8

		od 6R do 7R		9

		od 7R do 8R		10

		od 8R do 9R		11

		od 9R do 10R		12

		od 10R do 11R		13

		od 11R do 12R		14

		od 12R do 13R		15

		od 13R do 14R		16

		od 14R do 15R		17

		od 15R do 16R		18

		od 16R do 17R		19

		od 17R do 18R		20

		od 18R do 19R		21

		od 19R do 20R		22

		od 20R do 21R		23

		od 21R do 22R		24

		od 22R do 23R		25

		od 23R do 24R		26

		od 24R do 25R		27

		od 25R do 26R		28

		od 26R do 27R		29

		od 27R do 28R		30

		od 28R do 29R		31

		od 30R do 31R		32

		od 31R do 32R		33

		od 32R do 33R		34

		od 33R do 34R		35

		od 34R do 35R		36

		od 35R do 36R		37

		od 36R do 37R		38

		od 37R do 38R		39

		od 38R do 39R		40

		od 40R do 41R		41

		od 41R do 42R		42

		od 42R do 43R		43

		od 43R do 44R		44

		od 44R do 45R		45

		od 45R do 46R		46

		od 46R do 47R		47

		od 47R do 48R		48

		od 48R do 49R		49

		od 50R		50
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						Ppn (VZP) 14-01

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne				Stav ku dňu

		3. Očakávaná splatnosť aktív				(v tis. Sk)

		Splatnosť		č.
r.		Hodnota

		a		b		1

		do 3M		1

		do 6M		2

		od 6M do 12M		3

		od 1R do 2R		4

		od 2R do 3R		5

		od 3R do 4R		6

		od 4R do 5R		7

		od 5R do 6R		8

		od 6R do 7R		9

		od 7R do 8R		10

		od 8R do 9R		11

		od 9R do 10R		12

		od 10R do 11R		13

		od 11R do 12R		14

		od 12R do 13R		15

		od 13R do 14R		16

		od 14R do 15R		17

		od 15R do 16R		18

		od 16R do 17R		19

		od 17R do 18R		20

		od 18R do 19R		21

		od 19R do 20R		22

		od 20R do 21R		23

		od 21R do 22R		24

		od 22R do 23R		25

		od 23R do 24R		26

		od 24R do 25R		27

		od 25R do 26R		28

		od 26R do 27R		29

		od 27R do 28R		30

		od 28R do 29R		31

		od 30R do 31R		32

		od 31R do 32R		33

		od 32R do 33R		34

		od 33R do 34R		35

		od 34R do 35R		36

		od 35R do 36R		37

		od 36R do 37R		38

		od 37R do 38R		39

		od 38R do 39R		40

		od 40R do 41R		41

		od 41R do 42R		42

		od 42R do 43R		43

		od 43R do 44R		44

		od 44R do 45R		45

		od 45R do 46R		46

		od 46R do 47R		47

		od 47R do 48R		48

		od 48R do 49R		49

		od 50R		50






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (ZME) 13-99


Prílohu výkazu tvorí elektronická verzia nového znenia stanov alebo novej organizačnej štruktúry vrátane nižších organizačných zložiek na území SR a v iných štátoch (napríklad scan, MS Word dokument, PDF dokument). 


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

V kolónke Nové (zmenené) znenie sa uvádza nové znenie stanov.


V kolónke Pôvodné znenie sa uvádza pôvodný stav znenia stanov.

V prípade rozsiahlych zmien stanov text v stĺpci 2 a 3 je možné nahradiť stanovami spoločnosti, v ktorých bude vyznačený text, ktorý sa vypustil a text, ktorý bol zaradený ako nový.


V kolónke typ právnej skutočnosti sa uvádza bližšie označenie orgánu (predstavenstvo, valné zhromaždenie a pod.), ktorý rozhodol o zmene organizačnej štruktúry. 

Ak ide o rozsiahle zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti je text v stĺpci 1 možné nahradiť prílohou organizačnej štruktúry s vyznačenými novými zmenami oproti pôvodnému stavu.


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku.
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Stav_AktPas

																														Príloha č. 21 k opatreniu č. 4/2008

																VZOR

																														F (NBS) 24-04																		F (NBS) 24-04

														Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - stavy																		Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - stavy

								Názov vykazujúceho subjektu:																				Kód vykazujúceho subjektu:				0														Kód vykazujúceho subjektu:		0

								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																				Stav ku dňu:				0														Stav ku dňu:		12/31/99

								Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																								0

																														v tis. Sk																		v tis. Sk

														S.1		S.11		S.12		S.121 a S.122		S.121		S.122		S.123		S.124		S.125		S.13		S.1311		S.1313		S.1314		S.14 a S.15		S.2		S.211+S.212		S.212		S.22

																		Finančné inštitúcie S.12														Verejná správa S.13								Domácnosti		Zvyšok sveta  S.2

																Nefinančné						Národná		Ostatné		Ostatní		Finančné		Poisťovacie				Ústredná		Územná		Fondy		a neziskové				Európska únia   S.21

				Kód								CELKOM		CELKOM		inštitúcie		Celkom		Celkom		banka		finančné		finanční		pomocné		spoločnosti		Celkom		štátna		samospráva		sociálneho		inštitúcie		CELKOM		Celkom		z toho:		Ostatné

		Finančné nástroje		f. n.				č. r.				S.1+S.2		S.1		S. 11		S.12		S.121 a S.122		Slovenska		inštitúcie		sprostred-		inštitúcie		a penzijné		S.13		správa		S.1313		zabez-		slúžiace		S.2		S.211+S.212		Európska		S.22

																						S.121		S.122		kovatelia		S.124		fondy				S.1311				pečenia		domác-						menová únia

																										S.123				S.125								S.1314		nostiam						S.212

																																								S.14 a S.15

		a						b				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

														MKRA-6P6ELV		MKRA-6P6ELW		MKRA-6P6ELX		MKRA-6P6ELY		MKRA-6P6ELZ		MKRA-6P6EM2		MKRA-6P6EM3		MKRA-6P6EM4		MKRA-6P6EM5		MKRA-6P6EM6		MKRA-6P6EM7		MKRA-6P6EM8		MKRA-6P6EM9		MKRA-6P6EMA		MKRA-6P6EMB		MKRA-6P6EMC		MKRA-6P6EMD		MKRA-6P6EME

		Finančné aktíva				MKRA-6P6EMF		1

		Menové zlato a osobitné práva čerpania		AF.1		MKRA-6P6EMG		2

		Menové zlato		AF.11				3

		Osobitné práva čerpania		AF.12				4

		Obeživo a vklady		AF.2		MKRA-6P6EMH		5

		Obeživo		AF.21		MKRA-6P6EMJ		6

		Prevoditeľné vklady		AF.22		MKRA-6P6EMK		7

		Ostatné vklady		AF.29		MKRA-6P6EML		8

		Cenné papiere okrem akcií		AF.3		MKRA-6P6EMM		9

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		AF.33		MKRA-6P6EMN		10

		Krátkodobé		AF.331		MKRA-6P6EMP		11

		Dlhodobé		AF.332		MKRA-6P6EMQ		12

		Finančné deriváty		AF.34		MKRA-6P6EMR		13

		Úvery/pôžičky		AF.4		MKRA-6P6EMS		14

		Krátkodobé		AF.41		MKRA-6P6EMT		15

		Dlhodobé		AF.42		MKRA-6P6EMU		16

		Akcie a ostatné podiely		AF.5		MKRA-6P6EMV		17

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		AF.51		MKRA-6P6EMW		18

		Kótované akcie		AF.511		MKRA-6P6EMX		19

		Nekótované akcie		AF.512		MKRA-6P6EMY		20

		Ostatné podiely		AF.513		MKRA-6P6EMZ		21

		Akcie podielových fondov		AF.52		MKRA-6P6EN2		22

		Poistnotechnické rezervy		AF.6		MKRA-6P6EN3		23

		Čistý majetok domácností		AF.61		MKRA-6P6EN4		24

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		AF.611		MKRA-6P6EN5		25

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
  doplnkových dôchodkových  fondov		AF.612		MKRA-6P6EN6		26

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		AF.62		MKRA-6P6EN7		27

		Ostatné pohľadávky		AF.7		MKRA-6P6EN8		28

		Obchodný úver a preddavky		AF.71		MKRA-6P6EN9		29

		Ostatné		AF.79		MKRA-6P6ENA		30

		Finančné pasíva				MKRA-6P6ENB		31

		Obeživo a vklady		AF.2		MKRA-6P6ENC		32

		Obeživo		AF.21		MKRA-6P6END		33

		Prevoditeľné vklady		AF.22		MKRA-6P6ENE		34

		Ostatné vklady		AF.29		MKRA-6P6ENF		35

		Cenné papiere okrem akcií		AF.3		MKRA-6P6ENG		36

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		AF.33		MKRA-6P6ENH		37

		Krátkodobé		AF.331		MKRA-6P6ENJ		38

		Dlhodobé		AF.332		MKRA-6P6ENK		39

		Finančné deriváty		AF.34		MKRA-6P6ENL		40

		Úvery/pôžičky		AF.4		MKRA-6P6ENM		41

		Krátkodobé		AF.41		MKRA-6P6ENN		42

		Dlhodobé		AF.42		MKRA-6P6ENP		43

		Akcie a ostatné podiely		AF.5		MKRA-6P6ENQ		44

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		AF.51		MKRA-6P6ENR		45

		Kótované akcie		AF.511		MKRA-6P6ENS		46

		Nekótované akcie		AF.512		MKRA-6P6ENT		47

		Ostatné podiely		AF.513		MKRA-6P6ENU		48

		Akcie podielových fondov		AF.52		MKRA-6P6ENV		49

		Poistnotechnické rezervy		AF.6		MKRA-6P6ENW		50

		Čistý majetok domácností		AF.61		MKRA-6P6ENX		51

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		AF.611		MKRA-6P6ENY		52

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
  doplnkových dôchodkových  fondov		AF.612		MKRA-6P6ENZ		53

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		AF.62		MKRA-6P6EP2		54

		Ostatné záväzky		AF.7		MKRA-6P6EP3		55

		Obchodný úver a preddavky		AF.71		MKRA-6P6EP4		56

		Ostatné		AF.79		MKRA-6P6EP5		57

		Čisté finančné aktíva				MKRA-6P6EP6		58
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VOS) 22-04

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


V kolónke Sprostredkované technické poistné sa uvádzajú všetky sumy ročného a jednorazového poistného z poistných zmlúv sprostredkovaných sprostredkovateľom poistenia, pri ktorých začiatok poistenia spadá do príslušného kalendárneho roku. Uvádza sa tu technické poistné z poistných zmlúv, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Neuvádza sa poistné z poistných zmlúv, ktoré boli zmenené dodatkami a poistných zmlúv, ktoré boli automaticky predĺžené. V prípade poistných zmlúv, pri ktorých suma ročného poistného nie je ku dňu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich špecifickosti, napríklad skupinové cestovné poistenie, uvádza sa suma poistného pripadajúca na obdobie, počas ktorého bola v platnosti poistná zmluva v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje.


V kolónke Sprostredkované poistné mimo územia SR sa uvádzajú všetky sumy ročného a jednorazového poistného z poistných zmlúv sprostredkovaných sprostredkovateľom poistenia, pri ktorých začiatok poistenia spadá do príslušného kalendárneho roku, pri ktorých sa poistné riziko nachádza mimo územia SR alebo poistník prípadne poistený má trvalý pobyt mimo územia SR.


V kolónke Sprostredkované poistné zmluvy (počet) sa uvádza celkový počet sprostredkovaných poistných zmlúv za príslušný rok, ktorých začiatok poistenia spadá do príslušného kalendárneho roku, kde rozhodujúci je dátum začatia platnosti poistnej zmluvy. Patria sem tiež poistné zmluvy, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Nepatria sem poistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami a poistné zmluvy, ktoré boli automaticky predĺžené. 


Provízie sa uvádzajú ako suma nákladov na provízie, ktoré boli výlučnému sprostredkovateľovi poistenia, poisťovaciemu agentovi/maklérovi priznané za príslušné účtovné obdobie. 

Prvoročné provízie predstavujú náklady na provízie, ktoré boli výlučnému sprostredkovateľovi poistenia, poisťovaciemu agentovi/maklérovi priznané za príslušné obdobie zo zaplateného poistného za prvý rok poistenia.

Ostatné provízie sú náklady na provízie a iné odplaty, ktoré boli výlučnému sprostredkovateľovi poistenia, poisťovaciemu agentovi/maklérovi priznané za príslušné účtovné obdobie z následného poistného, iného ako poistné za prvý rok poistenia. 


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,

ks – kusy,

tis. – tisíc.

SR – Slovenská republika
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cast1

		VZOR												Príloha č. 11 k opatreniu č. 4/2008

														strana 1/1

														Ppn (STA) 12-01

		Prehľad o všetkých podnetoch a sťažnostiach klientov

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne												IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:												Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

		č. r.		Meno a priezvisko/obchodné meno poisteného, ktorého sa podnet alebo sťažnosť týka		Predmet podnetu alebo sťažnosti		Dátum doručenia		Dátum vybavenia		Spôsob vybavenia		Opodstatnenosť

		a		1		2		3		4		5		6






Stav_AktPas

																														Príloha č. 22  k opatreniu č. 4/2008

																VZOR

																														F (NBS) 25-04																		F (NBS) 25-04

														Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - transakcie																		Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - transakcie

								Názov vykazujúceho subjektu:																				Kód vykazujúceho subjektu:				0														Kód vykazujúceho subjektu:		0

								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																				Ku dňu:				0														Stav ku dňu:		12/31/99

								Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																								0

																														v tis. Sk																		v tis. Sk

														S.1		S.11		S.12		S.121 a S.122		S.121		S.122		S.123		S.124		S.125		S.13		S.1311		S.1313		S.1314		S.14 a S.15		S.2		S.211+S.212		S.212		S.22

																		Finančné inštitúcie S.12														Verejná správa S.13								Domácnosti		Zvyšok sveta  S.2

																Nefinančné						Národná		Ostatné		Ostatní		Finančné		Poisťovacie				Ústredná		Územná		Fondy		a neziskové				Európska únia   S.21

				Kód								CELKOM		CELKOM		inštitúcie		Celkom		Celkom		banka		finančné		finanční		pomocné		spoločnosti		Celkom		štátna		samospráva		sociálneho		inštitúcie		CELKOM		Celkom		z toho:		Ostatné

		Finančné nástroje		f. n.				č. r.				S.1+S.2		S.1		S. 11		S.12		S.121 a S.122		Slovenska		inštitúcie		sprostred-		inštitúcie		a penzijné		S.13		správa		S.1313		zabez-		slúžiace		S.2		S.211+S.212		Európska		S.22

																						S.121		S.122		kovatelia		S.124		fondy				S.1311				pečenia		domác-						menová únia

																										S.123				S.125								S.1314		nostiam						S.212

																																								S.14 a S.15

		a						b				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

														MKRA-6P6ELV		MKRA-6P6ELW		MKRA-6P6ELX		MKRA-6P6ELY		MKRA-6P6ELZ		MKRA-6P6EM2		MKRA-6P6EM3		MKRA-6P6EM4		MKRA-6P6EM5		MKRA-6P6EM6		MKRA-6P6EM7		MKRA-6P6EM8		MKRA-6P6EM9		MKRA-6P6EMA		MKRA-6P6EMB		MKRA-6P6EMC		MKRA-6P6EMD		MKRA-6P6EME

		Finančné aktíva				MKRA-6P6EMF		1

		Menové zlato a osobitné práva čerpania		F.1		MKRA-6P6EMG		2

		Menové zlato		F.11				3

		Osobitné práva čerpania		F.12				4

		Obeživo a vklady		F.2		MKRA-6P6EMH		5

		Obeživo		F.21		MKRA-6P6EMJ		6

		Prevoditeľné vklady		F.22		MKRA-6P6EMK		7

		Ostatné vklady		F.29		MKRA-6P6EML		8

		Cenné papiere okrem akcií		F.3		MKRA-6P6EMM		9

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		F.33		MKRA-6P6EMN		10

		Krátkodobé		F.331		MKRA-6P6EMP		11

		Dlhodobé		F.332		MKRA-6P6EMQ		12

		Finančné deriváty		F.34		MKRA-6P6EMR		13

		Úvery/pôžičky		F.4		MKRA-6P6EMS		14

		Krátkodobé		F.41		MKRA-6P6EMT		15

		Dlhodobé		F.42		MKRA-6P6EMU		16

		Akcie a ostatné podiely		F.5		MKRA-6P6EMV		17

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		F.51		MKRA-6P6EMW		18

		Kótované akcie		F.511		MKRA-6P6EMX		19

		Nekótované akcie		F.512		MKRA-6P6EMY		20

		Ostatné podiely		F.513		MKRA-6P6EMZ		21

		Akcie podielových fondov		F.52		MKRA-6P6EN2		22

		Poistnotechnické rezervy		F.6		MKRA-6P6EN3		23

		Čistý majetok domácností		F.61		MKRA-6P6EN4		24

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		F.611		MKRA-6P6EN5		25

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
  doplnkových dôchodkových  fondov		F.612		MKRA-6P6EN6		26

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		F.62		MKRA-6P6EN7		27

		Ostatné pohľadávky		F.7		MKRA-6P6EN8		28

		Obchodný úver a preddavky		F.71		MKRA-6P6EN9		29

		Ostatné		F.79		MKRA-6P6ENA		30

		Finančné pasíva				MKRA-6P6ENB		31

		Obeživo a vklady		F.2		MKRA-6P6ENC		32

		Obeživo		F.21		MKRA-6P6END		33

		Prevoditeľné vklady		F.22		MKRA-6P6ENE		34

		Ostatné vklady		F.29		MKRA-6P6ENF		35

		Cenné papiere okrem akcií		F.3		MKRA-6P6ENG		36

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		F.33		MKRA-6P6ENH		37

		Krátkodobé		F.331		MKRA-6P6ENJ		38

		Dlhodobé		F.332		MKRA-6P6ENK		39

		Finančné deriváty		F.34		MKRA-6P6ENL		40

		Úvery/pôžičky		F.4		MKRA-6P6ENM		41

		Krátkodobé		F.41		MKRA-6P6ENN		42

		Dlhodobé		F.42		MKRA-6P6ENP		43

		Akcie a ostatné podiely		F.5		MKRA-6P6ENQ		44

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		F.51		MKRA-6P6ENR		45

		Kótované akcie		F.511		MKRA-6P6ENS		46

		Nekótované akcie		F.512		MKRA-6P6ENT		47

		Ostatné podiely		F.513		MKRA-6P6ENU		48

		Akcie podielových fondov		F.52		MKRA-6P6ENV		49

		Poistnotechnické rezervy		F.6		MKRA-6P6ENW		50

		Čistý majetok domácností		F.61		MKRA-6P6ENX		51

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		F.611		MKRA-6P6ENY		52

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
  doplnkových dôchodkových  fondov		F.612		MKRA-6P6ENZ		53

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		F.62		MKRA-6P6EP2		54

		Ostatné záväzky		F.7		MKRA-6P6EP3		55

		Obchodný úver a preddavky		F.71		MKRA-6P6EP4		56

		Ostatné		F.79		MKRA-6P6EP5		57

		Čisté pôžičky/výpožičky				MKRA-6P6EP6		58
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (LIK) 11-99

Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Obchodné meno likvidačného zástupcu, respektíve priezvisko, meno a titul likvidačného zástupcu1) sa uvedie jednotlivo za každý členský štát. Ak má poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne viac likvidačných zástupcov v tom istom členskom štáte, uvedie sa ďalší likvidačný zástupca o riadok nižšie.


Dátum určenia vyjadruje dátum účinnosti zmluvy o zastúpení likvidačného zástupcu v členskom štáte. 


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku.


1) § 15a zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu F (NBS) 24-04


Položky aktív a pasív sa uvedú do sektorov a subsektorov podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na nariadenie Európskej rady č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

Ak zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne nemajú finančné aktíva alebo finančné pasíva umiestnené v sektoroch alebo subsektoroch podľa tejto prílohy, v príslušnej kolónke výkazu sa uvedie nula.


V názve výkazu sa pod slovom „stavy“ rozumie majetok pozostávajúci z aktív a pasív v určitom časovom bode. 


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov 
vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného systému STATUS DFT a má v aplikačnom systéme STATUS DFT pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Vo finančnom nástroji Menové zlato a osobitné práva čerpania sa vykazuje finančné aktívum, ktoré v systéme nemá protipoložku v pasívach. Menovým zlatom sa rozumie zlato, ktoré je držané ako devízová rezerva Národnou bankou Slovenska. Osobitným právami čerpania sa rozumejú medzinárodné rezervné prostriedky vytvorené Medzinárodným menovým fondom a pridelené jeho členom na doplnenie existujúcich menových rezerv.


Vo finančnom nástroji Obeživo a vklady sa vykazuje obeživo, ktoré je v obehu a všetky druhy vkladov v slovenskej a cudzej mene.


Vo finančnom nástroji Cenné papiere okrem akcií sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva, ktoré sú obchodovateľné a nástroje na držiteľa. Obchodované sú na sekundárnych trhoch a neposkytujú držiteľovi vlastnícke právo na inštitucionálnu jednotku, ktorá ich emituje.


Vo finančnom nástroji Úvery/pôžičky sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva, ktoré sú vytvárané požičiavaním finančných prostriedkov od veriteľov voči dlžníkom priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Uvedené finančné aktíva sú buď podložené neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú podložené žiadnymi dokladmi.


Vo finančnom nástroji Akcie a ostatné podiely sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva, ktoré preukazujú vlastnícke práva k podnikateľom. Tieto finančné aktíva všeobecne oprávňujú držiteľov na podiel na ziskoch podnikateľov a na podiel na ich čistom majetku v prípade ich likvidácie.


Vo finančnom nástroji Poistnotechnické rezervy sa vykazujú technické rezervy vytvárané zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní.


Vo finančnom nástroji Ostatné pohľadávky a záväzky sa vykazujú finančné aktíva a finančné pasíva vytvárané ako protipoložky finančných transakcií alebo nefinančných transakcií ak, je medzi týmito transakciami a zodpovedajúcou platbou časový posun.


V položke Čisté finančné aktíva sa vykazuje rozdiel medzi finančnými aktívami a pasívami.


Použité skratky:


Kód f. n. - kód finančného nástroja podľa európskeho systému  účtov (ESA95),

č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


S. - sektor / subsektor,


AF. – stav finančného nástroja k určitému dátumu


Sk – slovenská koruna.
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cast1

				VZOR						Príloha č. 14 k opatreniu č. 4/2008

										strana 1/1

										Ppn (VPP) 15-99

		Hlásenie o  všeobecných poistných podmienkach, osobitných poistných podmienkach, výpočte sadzieb poistného a technických rezerv poisťovne

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne:								IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:								Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

		č. r.		Predmet zmeny		Dátum účinnosti

		a		1		2








Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VZP) 14-04

Údaje v inej mene ako slovenskej sa vo výkaze uvádzajú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska. Súvahové položky sa prepočítavajú kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu zostavenia výkazu, nákladové a výnosové položky kurzom Národnej banky Slovenska použitým pri zaúčtovaní nákladu, prípadne výnosu.  


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Peňažná mena je mena, v ktorej poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne zaviazala vyplácať poistné plnenie. Každá mena sa uvedie zvlášť v osobitnom riadku.


Hodnota záväzkov v životnom poistení v jednotlivých peňažných menách je hodnota vytvorených technických rezerv v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne pre zmluvy, ktoré sa poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne zaviazala plniť v uvedenej mene v prepočte na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa výkaz predkladá. 

Hodnota záväzkov v neživotnom poistení v jednotlivých peňažných menách je hodnota vytvorených technických rezerv v súlade so zákonom o poisťovníctve poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne pre zmluvy, ktoré sa poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne zaviazala plniť v uvedenej mene v prepočte na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa výkaz predkladá. 


Unit-Linked je životné poistenie spojené s investičným fondom.

Záväzky v životnom poistení okrem Unit-Linked sú očakávané finančné toky (budúce poistné plnenia vrátane odkupných hodnôt a náklady vrátane provízií znížené o budúce poistné), ktoré poisťovňa/pobočka zahraničnej poisťovne očakáva v životnom poistení okrem Unit-Linked neznížené o diskont z existujúceho portfólia zmlúv. 


Záväzky v neživotnom poistení sú očakávané finančné toky (budúce poistné plnenia a náklady vrátane provízií znížené o budúce poistné), ktoré poisťovňa/pobočka zahraničnej poisťovne očakáva v neživotnom poistení neznížené o diskont z existujúceho portfólia zmlúv. 

Záväzky vyplývajúce z poistenia Unit-Linked sú očakávané finančné toky (budúce poistné plnenia vrátane odkupných hodnôt a náklady vrátane provízií znížené o budúce poistné), ktoré poisťovňa/pobočka zahraničnej poisťovne očakáva v životnom poistení Unit-Linked neznížené o diskont z existujúceho portfólia zmlúv. 


V časti Očakávaná splatnosť aktív sa uvádzajú očakávané finančné toky z existujúceho portfólia poisťovne.

Použité skratky:


č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


M – mesiac,

R – rok.
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cast1

				VZOR				Príloha č. 15 k opatreniu č. 4/2008

								strana 1/1

								Ppn (SUO) 16-99

		Prehľad o splnení uloženého opatrenia

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne:						IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:						Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

		č. r.		Predmet uloženého opatrenia		Informácia o splnení alebo nesplnení 
uloženého opatrenia		Dátum splnenia uloženého opatrenia

		a		1		2		3






cast1

		VZOR																Príloha č. 1 k opatreniu č. 4/2008

																		strana 1/5

																		Ppn (BIL) 01-04

		Bilancia aktív a pasív

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																		(údaje v tis. Sk)

		AKTÍVA		č. r.		Stav		Oprávky a opravné		Stav (v čistej výške)

						(v hrubej výške)		položky		Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Majetkové podiely		1

		Podiely v dcérskych spoločnostiach		2

		Podiely v spoločných podnikoch		3

		Podiely v pridružených podnikoch		4

		Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí		5

		Pozemky a stavby		6

		z toho: investície v nehnuteľnostiach		7

		neprevádzkové		8

		Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate		9

		Nederivátové		10

		z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		11

		Derivátové		12

		Finančné nástroje na predaj		13

		z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		14

		Finančné nástroje držané do splatnosti		15

		Finančné umiestnenie v mene poistených		16

		Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie		17

		Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky		18

		z toho: termínované vklady v bankách		19

		pôžičky poskytnuté  poisteným		20

		Vklady pri aktívnom zaistení		21

		Pohľadávky z poistenia a zaistenia		22

		Voči poisteným		23

		Zo spolupoistenia		24

		Voči sprostredkovateľom		25

		Voči zaisťovateľom		26

		Regresy		27

		Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia		28
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																		Ppn (BIL) 01-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

																		(údaje v tis. Sk)

		AKTÍVA		č. r.		Stav		Oprávky a opravné		Stav (v čistej výške)

						(v hrubej výške)		položky		Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Podiely zaisťovateľov na technických rezervách		29

		Technická rezerva na poistné budúcich období		30

		Technická rezerva na poistné plnenia		31

		Technická rezerva na poistné prémie a zľavy		32

		Technická rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		33

		Technická rezerva na životné poistenie		34

		Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík		35

		Ďalšie technické rezervy		36

		Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty		37

		Pokladničné hodnoty		38

		Bežné účty v bankách		39

		Termínované vklady v bankách		40

		Ostatné		41

		Hmotný hnuteľný majetok		42

		Nehmotný majetok		43

		Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		44

		Poistné zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu		45

		Softvér		46

		Goodwill		47

		Ostatné		48

		Daňové pohľadávky		49

		z toho: bežná daňová pohľadávka		50

		odložená daňová pohľadávka		51

		Účty časového rozlíšenia		52

		Neobežné aktíva určené na predaj		53

		Ostatné aktíva		54

		z toho: poskytnuté preddavky		55

		Aktíva celkom		56
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																		Ppn (BIL) 01-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

																		(údaje v tis. Sk)

		PASÍVA		č. r.						Stav

										Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Vlastné imanie		57

		Základné imanie		58

		z toho: Upísané základné imanie splatené		59

		Vlastné akcie		60

		Emisné ážio		61

		Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne		62

		Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku		63

		z toho: rezervné fondy		64

		Fond vyrovnávacej rezervy		65

		Ostatné kapitálové fondy		66

		Oceňovacie rozdiely		67

		Z prepočtu zabezpečovacích derivátov		68

		Z ocenenia finančných nástrojov na predaj		69

		Z ocenenia pozemkov a stavieb		70

		Ostatné		71

		Vlastnosti ľubovoľnej účasti		72

		Hospodársky výsledok minulých rokov		73

		Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období		74

		Hospodársky výsledok bežného obdobia		75

		Záväzky		76

		Podriadené záväzky		77

		Prijaté úvery a pôžičky		78

		z toho: vydané dlhové cenné papiere		79

		úvery prijaté od spriaznených osôb		80

		úvery od bánk		81

		záväzky z finančného leasingu		82

		Vklady pri pasívnom zaistení		83

		Záporná  reálna hodnota derivátových operácii na obchodovanie		84

		Záporná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie		85
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																		Ppn (BIL) 01-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne																Stav ku dňu

																		(údaje v tis. Sk)

		PASÍVA		č. r.						Stav

										Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Rezervy na poistné zmluvy		86

		Rezerva na poistné budúcich období		87

		Rezerva na poistné plnenia		88

		Rezerva na poistné prémie a zľavy		89

		Rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu		90

		Rezerva na životné poistenie		91

		Ďalšie rezervy		92

		Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených		93

		Finančné záväzky z investičných zmlúv		94

		z toho: Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie rizika v  mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv		95

		Netechnické  rezervy		96

		z toho: dlhodobé zamestnanecké pôžitky		97

		Záväzky z poistenia a zaistenia		98

		Voči poisteným		99

		Zo spolupoistenia		100

		Voči sprostredkovateľom		101

		Voči zaisťovateľom		102

		Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia		103

		Krátkodobé zamestnanecké pôžitky		104

		Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti		105

		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		106

		Sociálna poisťovňa		107

		Zdravotné poisťovne		108

		Sociálny fond		109

		Ostatné		110

		Daňové záväzky		111

		z toho bežný daňový záväzok		112

		odložený daňový záväzok		113

		Účty časového rozlíšenia		114

		Ostatné záväzky		115

		z toho: prijaté preddavky		116

		Pasíva celkom		117
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								Ppn (BIL) 01-04

		Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne						Stav ku dňu

		2. Podsúvahové aktíva a pasíva						(údaje v tis. Sk)

		Označenie podsúvahovej položky		č. r.		Stav		Charakteristika podsúvahovej položky

		a		b		1		2

		Finančné aktíva s obvyklým termínom dodania (spotové operácie)		1

		Hodnoty dané ako záruky		2

		Hodnoty odovzdané do úschovy		3

		Hodnoty odovzdané do správy		4

		Hodnoty odovzdané na uloženie		5

		Hodnoty prijaté ako záruky		6

		Ostatné		7






Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VPP) 15-99

Hlásenie sa predkladá za poistné odvetvia A1 až A6 životného poistenia, za poistné odvetvia B1, B2  a povinné zmluvné poistenia v neživotnom poistení.

Prílohu výkazu tvorí elektronická verzia nového znenia všeobecných poistných podmienok alebo osobitných poistných podmienok alebo výpočtu sadzieb poistného alebo výpočtu technických rezerv (napr. scan, MS Word dokument, PDF dokument).


Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.


V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Predmet zmeny stručne charakterizuje nové znenie alebo zmeny v pôvodnom znení všeobecných poistných podmienok alebo osobitných poistných podmienok alebo výpočtu sadzieb poistného alebo výpočtu technických rezerv poisťovne. Jednotlivé stručné charakteristiky zmien sa uvádzajú do samostatných riadkov.


Dátum účinnosti zmeny je dátum schválenia zmien všeobecných poistných podmienok alebo osobitných poistných podmienok alebo výpočtu sadzieb poistného alebo výpočtu technických rezerv príslušným orgánom poisťovne (pobočky zahraničnej poisťovne), alebo dátum schválenia nových všeobecných poistných podmienok alebo osobitných poistných podmienok alebo výpočtu sadzieb poistného alebo výpočtu technických rezerv príslušným orgánom poisťovne (pobočky zahraničnej poisťovne).


Použité skratky:


č.r. - číslo riadku.
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