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17 
OPATRENIE  

Národnej banky Slovenska  
z 28. septembra 2010, 

 
ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným 

vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne  
a pobočke zahraničnej zaisťovne  

 
 

Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. ustanovuje: 
 

§ 1 
 

(1) Oznámenie členov štatutárneho orgánu poisťovne a zaisťovne, členov dozornej rady 
poisťovne a zaisťovne, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu1) nad poisťovňou a zaisťovňou, 
členov štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov právnických osôb, ktoré majú kontrolu 
nad poisťovňou a zaisťovňou obsahuje o každej blízkej osobe,2) ktorá má na základe vzťahu 
k oznamovateľovi osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni  
a) meno a priezvisko,  
b) dátum narodenia,  
c) adresu trvalého pobytu.  

 
(2) Oznámenie členov štatutárneho orgánu poisťovne a zaisťovne, vedúcich 

zamestnancov poisťovne a zaisťovne, ďalších zamestnancov poisťovne a zaisťovne určených 
stanovami poisťovne a zaisťovne, prokuristu poisťovne a zaisťovne, členov dozornej rady 
poisťovne a zaisťovne, zodpovedného aktuára poisťovne a zodpovedného aktuára zaisťovne, 
osôb, ktoré majú kontrolu nad poisťovňou a zaisťovňou, členov štatutárnych orgánov 
a vedúcich zamestnancov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad poisťovňou                        
a zaisťovňou obsahuje o každej právnickej osobe, v ktorej majú kvalifikovanú účasť 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,  
b) výšku podielu na základnom imaní.  

 
(3) Oznámenie akcionára, ktorý má kvalifikovanú účasť3) na poisťovni a zaisťovni, 

obsahuje  
a)  obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, nad ktorou akcionár 

vykonáva kontrolu a výšku podielu akcionára na základnom imaní takejto právnickej 
osoby,  

b)  obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá vykonáva kontrolu nad 
akcionárom a výšku podielu takejto právnickej osoby na základnom imaní akcionára.  

 
 
 
                                                 
1)  § 3 písm. f) Zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2)   § 116 Občianskeho zákonníka.  
3)   § 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 552/2008 Z. z.  
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§ 2 
 

(1) Oznámenie členov štatutárneho orgánu zahraničnej poisťovne a zahraničnej 
zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne, členov 
dozornej rady zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne, fyzických osôb, ktoré majú 
kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou, členov štatutárnych orgánov 
právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou 
obsahuje o každej blízkej osobe,2) ktorá má na základe vzťahu k oznamovateľovi osobitný 
vzťah k pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne  
a) meno a priezvisko,  
b) dátum narodenia,  
c) adresu trvalého pobytu.  
 

(2) Oznámenie vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej 
zaisťovne, členov štatutárneho orgánu zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne, členov 
dozornej rady zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne, zodpovedného aktuára pobočky 
zahraničnej poisťovne a zodpovedného aktuára pobočky zahraničnej zaisťovne, osôb, ktoré 
majú kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou, členov štatutárnych 
orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou 
zaisťovňou obsahuje o každej právnickej osobe, v ktorej majú kvalifikovanú účasť  
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,  
b) výšku podielu na základnom imaní.  
 

(3) Oznámenie akcionára, ktorý má kvalifikovanú účasť na zahraničnej poisťovni                
a zahraničnej zaisťovni, obsahuje  
a)  obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, nad ktorou akcionár 

vykonáva kontrolu a výšku podielu akcionára na základnom imaní takejto právnickej 
osoby,  

b)  obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá vykonáva kontrolu  
nad akcionárom a výšku podielu takejto právnickej osoby na základnom imaní akcionára.  

 
 

§ 3 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.  
 
 
 

Jozef Makúch 
guvernér 

v z.Viliam Ostrožlík v. r. 
viceguvernér 
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